
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. április 25-ei ülésén született 
döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

 
Először a 3-ról döntünk, ez a Dunaferr középiskola tanműhelyével összefüggő 
napirend. Aki támogatja a zárt ülésen való megtárgyalását, Cserna Gábor 
polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, hogy a 
közgyűlés a zárt meghívóban 3. napirendi pontként tárgyalja a „Javaslat a Dunaferr 
Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola részeként működő „tanműhely” jogi 
helyzetének rendezése tárgyában” című előterjesztést – mellette szavazott 13 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), nem szavazott 2 fő (Kismoni László, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

134/2013. (IV.25.) határozata 
a közgyűlési zárt meghívóban napirendi pont 

zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 25-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 3.) napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a 
DUNAFERR Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola részeként működő 
„tanműhely” jogi helyzetének rendezése tárgyában” zárt ülés tartását rendeli el az 
Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontra való hivatkozással, mert a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat üzleti érdekét sértené. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt meghívóban 4. napirendi pontként tárgyalja a 
„Javaslat elvi állásfoglalás kialakítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
Kft. további működése tárgyában” című előterjesztést – 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

135/2013. (IV.25.) határozata 
a közgyűlési zárt meghívóban napirendi pont 

zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. április 25-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 4.) napirendje tárgyalására, mely „Javaslat elvi 
állásfoglalás kialakítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. további 
működése tárgyában” további működése tárgyában” zárt ülés tartását rendeli el az 
Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontra való hivatkozással, mert a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat üzleti érdekét sértené. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a tájékoztatót – mellette szavazott 9 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 6 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta. 
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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 Attila, Pintér Tamás, Selyem József,  
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt)  – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
136/2013. (IV.25.) határozata 

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

- a 454/2012. (XI.15.) határozat végrehajtási határidejét 2013. június 27 - ére     
módosítja.  

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

jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartja. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés II. 
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 

137/2013. (IV.25.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

- a 81/2013. (III.28.) határozat 5.) pontja végrehajtási határidejét 2013. május      
23- ára ; 

- a 93/2013. (III.28.) határozat 3.) pontja végrehajtási határidejét 2013. május 23 - 
ára ; 

- a 106/2013. (III.28.) határozat 4.) pontja végrehajtási határidejét 2013. május 23 - 
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 14 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor)  – megalkotta a  15/2013. 
(IV.26.) önkormányzati rendeletet. 
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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, 
Selyem József), tartózkodott 3 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 16/2013. (IV.26.) 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 17/2013. (IV.26.) 
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 18/2013. (IV.26.) 
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 19/2013. (IV.26.) 
önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 5 
fő (Kismoni László, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

138/2013. (IV. 25.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézmény - térítési díj emeléséből származó – bevételi 
előirányzatának emeléséről 

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

Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai - a térítési díj 
emeléséből származó - bevételi előirányzatát 8.386.000.- Ft összeggel 
megnövelje azzal, hogy a többletforrást 2013. június 1-jétől a vásárolt meleg 
élelmezéssel kapcsolatos kiadásainak fedezetére fordítsa.  

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
          - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetője részére.  

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. május 6. 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
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szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 6 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Pintér Tamás Selyem József, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
139/2013. (IV. 25.) határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai intézmény által nyújtott nappali ellátásban részesülő demens 

személyek szállításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá, hogy az Egyesített 

Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény a 
nappali ellátásában részesülő demens személyek részére – alapfeladatát 
meghaladó szolgáltatásként – intézménybe történő, és onnan haza szállítás 
szolgáltatást nyújtson. 

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

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetője részére.  

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. május 6. 
 
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, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Kismoni László, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 20/2013. (IV.26.) 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 

140/2013. (IV.25.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2013. évi nyári nyitvatartási 
rendjéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény 2013. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
- 2013. június 1-től 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 

összes tagintézménye nyitva tart, 
- 2013. július 1-től 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény zárva van, a többi 

négy tagintézmény nyitva tart, 
- 2013. augusztus 1-től 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény nyitva tart, a 

többi négy tagintézmény zárva van. 
 
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. május 3. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésről 
tájékoztassa a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szülőit, törvényes 
képviselőit. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. május 24. 
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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 

141/2013. (IV.25.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában a 2013/2014-es nevelési évben indítandó  csoportok 

számának meghatározásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013/2014-es nevelési évben a 
Dunaújvárosi Óvoda 14 intézményegységében továbbra is 64 csoport működését 
finanszírozza.  

 
Dunaújvárosi Óvoda Címe: Csoportok száma: 
Aprók Háza Egysége Gábor Áron u. 2-4. 7 
Aranyalma Egysége Gagarin tér 1. 4 
Bóbita Egysége Földes F. tér 1. 4 
Csillagvirág Egysége Gorkij u. 3/b. 4 
Duna-parti Egysége  Batsányi u. 2-4. 5 
Katica Egysége Petőfi S. u. 4. 1 
Kincskereső Egysége Ady E. u. 1/a. 3 
Margaréta Egysége Lilla köz 1. 5 
Mesevár Egysége Garibaldi u. 1. 2 
Napsugár Egysége Március 15. tér 12. 7 
Római Városrészi Egység Pajtás u. 2. 7 
Százszorszép Egysége Lajos király krt. 31. 4 
Szivárvány Egysége Ságvári E. u. 7. 4 
Zalka M. utcai Egysége Zalka M. u. 7. 7 
Összesen  64 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

vezetőjét, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 49. § (3) 
bekezdése értelmében az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról 
a szülők és az óvodapedagógusok véleményének figyelembevételével döntsön.  

 
Felelős: -  a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásáért: 

      a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
               -  a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. április 30.   
                 - a határozat végrehajtására: 2013. szeptember 1. 
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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 

142/2013. (IV.25.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által működtetett köznevelési 

intézményekbe, valamint a fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodába járó 
gyermekek, tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól az intézmény működési 
költségeihez, illetve a gyermekétkeztetés feladat ellátásához való hozzájárulás 

igénylésére és a vonatkozó megállapodás-tervezet jóváhagyására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az előterjesztésben foglaltakat 

megismerte és kinyilvánítja azon szándékát, hogy az általa működtetett iskolai 
köznevelési intézményekbe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól az 
intézmény működtetéséhez (beleértve az étkeztetést is) hozzájárulást igényel.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az érintett önkormányzatokat - a határozat 1. számú mellékletét képező 
megállapodás-tervezet megküldésével - az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása 
érdekében megkeresse. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
   Határidő: 2013. május 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja továbbá azon 

szándékát, hogy a Dunaújvárosi Óvodában az étkeztetési feladatok ellátásához a 
gyermek lakóhelye szerinti önkormányzattól hozzájárulást igényel. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy az érintett önkormányzatokat - a határozat 2. számú mellékletét képező 
megállapodás-tervezet megküldésével - a 3. pontban foglalt döntés végrehajtása 
érdekében megkeresse. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: 2013. május 31. 
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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 

143/2013. (IV. 25.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét 

képező beszámolót az Egészségmegőrzési Központ 2012. évi tevékenységéről. 
 
2.Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot az Egészségmegőrzési Központ 
vezető helyettesének  küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2013. május 3. 
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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 

144/2013. (IV. 25.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázat 

elbírálásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ 
vezetésére, magasabb vezetői álláshely betöltésére kiírt pályázatára Borsodi 
Gyöngyi Anna által benyújtott pályázati anyagot megismerte, megállapította, hogy 
a benyújtott pályázat a pályázati feltételeknek nem felel meg, ezért azt 
érvénytelennek nyilvánítja.   

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ 

vezetésére, magasabb vezetői álláshely betöltésére vonatkozó pályázati eljárást 
az 1. pontban foglaltak okán eredménytelenné nyilvánítja, és felkéri a 
polgármestert, hogy erről a pályázót a határozat megküldésével értesítse. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény egészségügyi 
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 
4. § (3) bekezdésében meghatározottaknak eleget téve a pályázati kiírást készítse 
elő, és terjessze a közgyűlés elé.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 
 - a végrehajtásában való közreműködésért: 

  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
- a végrehajtás előkészítésében való közreműködésért: 

 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
Határidő:   a határozat megküldésére: 2013. május 6. 
 a pályázati kiírás megismétlésére: 2013. május 23. 
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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 

145/2013. (IV.25.) határozata 
a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában  megüresedő 

szakmai létszám betöltéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Egyesített 

Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 
Dunasor 15. szám alatti idősek otthonában a 2013. március 3. és 2013. április 1. 
közötti időszakban megüresedett három szakápoló és egy szociális ápoló-
gondozó szakmai álláshelyet az intézmény vezetője 2013. május 1. napjától 
betöltse.  

 
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
    az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
                       Idősek Otthonai intézmény vezetője 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
         Határidő:   2013. május 1-től 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 94/2012. (III. 8.) határozat 3. b) 

pontját 2013. május 1. napjától az alábbiak szerint módosítja: 
az otthoni szakápolás szakmai álláshelyek számát 5,5 főben az alábbiak szerint 
határozza meg: 
szakmai vezető 1 fő 
ápoló 4 fő 
gyógytornász 0,5 fő. 

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

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője részére. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2013. április 26. 
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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 

146/2013. (IV.25.) határozata 
a 14. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi és utólagosan 

jóváhagyja a dunaújvárosi 14. számú felnőtt, betöltetlen háziorvosi körzet 
helyettesítésére kötött Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere által aláírt, 
a 76/2012. (III.08.) közgyűlési határozat alapján készült és a jelen határozat 1. 
számú mellékletét képező feladat-ellátási szerződést.  

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2013. április 25. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi és utólagosan 

jóváhagyja, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala Járási Népegészségügyi Intézetétől 
a 14. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására a 
működési engedély módosítására vonatkozóan kérelmet nyújtott be.  

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: 2013. április 25. 
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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  

147/2013. (IV.25.) határozata  
a József Attila Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. május 1-jei hatállyal jóváhagyja a 
József Attila Könyvtár határozathoz mellékelt Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
egyúttal a Közgyűlés hatályon kívül helyezi a József Attila Könyvtár Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 37/2012.(II.16.) határozatát. 
 
Felelős:  -  a határozat közléséért: 
         a  polgármester 
           -  a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő: 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 

148/2013. (IV.25.) határozata 
a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 2012. évi 

közhasznúsági beszámolójának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, az Önkormányzat, mint alapító által 

létrehozott Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány – a 
határozat mellékletét képező - 2012. évi beszámolóját, valamint közhasznúsági 
jelentését megtárgyalta, és elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2013. április 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

149/2013. (IV.25.) határozata 
a Magyar Limes Szövetségbe való belépésről, és a kontakt személy 

megnevezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Magyar Limes 
Szövetség Kulturális Egyesület tagjai sorába kíván lépni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletét 

képező tagfelvételi kérelmet. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
      - a határozat közlésében való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2013. május 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1. pontban megnevezett egyesület 

éves tagdíjára 50.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2013. évi költségvetési rendelete 5. mellékletének 
főépítészet sora terhére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2013. július 31. 
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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 

150/2013. (IV.25.)  határozata 
Magyar Közút NZRT. Fejér Megyei Igazgatóság 62. sz. főközlekedési útról 

megközelíthető földutak üzemeltetésbe adására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 62. sz. 

főútba becsatlakozó, ingatlan kiszolgálást biztosító „PF01” jelű földutat (mely 1-es 
számú km szelvénytől 250 m-re visszafelé található) és annak útcsatlakozásait 
tulajdonba veszi, fenntartását, üzemeltetését vállalja. 

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

az 1. pontban foglaltaknak megfelelően, a többoldalú megállapodást a Magyar 
közút NZrt Fejér Megyei Igazgatóságával és a Nemzeti Infrastruktúra Zrt.-vel aláírja. 

 
3. Az 1. pontban foglalt ingatlan Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

tulajdonba adást követően, a vagyonkataszteri nyilvántartásba fel kell vezetni.  
                  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

     a polgármester 
               - a végrehajtásban való közreműködésért:  

   a városüzemeltetési környezetvédelmi, turisztikai bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
   a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
   a vagyonkezelési osztály és gondnokság vezetője 

Határidő:   1. és 2. pont esetében: 2013. május 30.  
                   3. pont esetében a tulajdonba adást követő 30 napon belül 
                   - a határozat közlésére: 2013. május 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  

151/2013. (IV.25.) határozata  
Javaslat  a 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló víztorony használatára 

(rádiótelefon rendszer telepítésének céljából) vonatkozó bérleti szerződés 
módosítására   

(Magyar Telekom Nyrt.) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - tekintettel arra, hogy a Dunaújváros 

451/3 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló víztorony Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonába került a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény alapján - megismerte és elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező bérleti szerződés módosítását. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az 1. pontban hivatkozott szerződés aláírására. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - 2013. május 9. a módosított bérleti szerződés aláírására 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

152/2013. (IV.25.) határozata  
Javaslat  a 451/3 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló víztorony használatára 

(rádiótelefon rendszer telepítésének céljából) vonatkozó bérleti szerződés 
módosítására  
(Telenor Zrt.) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - tekintettel arra, hogy a Dunaújváros 

451/3 hrsz. alatt felvett ingatlanon álló víztorony Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonába került a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi 
CCIX. törvény alapján - megismerte és elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező bérleti szerződés módosítását. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az 1. pontban hivatkozott szerződés aláírására. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - 2013. május 9. a módosított bérleti szerződés aláírására 
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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 

153/2013. (IV.25.) határozata 
Vodafone Zrt-vel kötött bérleti szerződés módosítása tárgyában  

 
1. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone Zrt. között 
létrejött, a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti  tető bérbeadására 
vonatkozó bérleti szerződés módosításra kerüljön oly módon, hogy a szerződés 
2019. december 31-ig meghosszabbodik, továbbá 2013. évtől kezdődően 2017. 
december 31-ig az árindexálás kiiktatásra kerül a szerződésből, azaz a bérleti díj 
ezen időszak vonatkozásában 1.384.339,-Ft/év, majd 2018. január 1-től 
kezdődően továbbra is megemelésre kerül a bérleti díj a KSH által közzétett 
fogyasztói árindex mértékével.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

Vodafone Zrt. megbízásából eljáró Swiss System Kft. (1053 Budapest, Veres 
Pálné u. 40.) által a határozat 1. pontja alapján előkészített bérleti szerződés 
módosítás 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:  - a szerződés aláírására: 2013. június 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

154/2013. (IV.25.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város III. Települési Környezetvédelmi Programja,  

Szennyvízkezelési Terve, 2013. évi Környezetvédelmi Intézkedési Terve 
elfogadása tárgyában 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező 

Dunaújváros Megyei Jogú Város III. Települési Környezetvédelmi Programját 
(továbbiakban: TKP III.), Szennyvízkezelési Tervét, valamint 2013. évi 
Környezetvédelmi Intézkedési Tervét (továbbiakban: intézkedési terv) elfogadja. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése gondoskodik az 1.) pontban 
elfogadott TKP III-ban, a Szennyvízkezelési Tervben, valamint a 2013. évi 
Intézkedési Tervben foglaltak folyamatos végrehajtásáról. 

 
Felelős:  -    a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke,  
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke, 

      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője, 
a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője, 

Határidő:     - végrehajtásra: folyamatos 
- jelentéstételre: a következő esedékes új és aktualizált TKP IV.   
  készítésének időpontja, várhatóan 2018. december 15. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a városüzemeltetési, 
környezetvédelmi és turisztikai bizottságot, hogy a 1.) ponttal elfogadott TKP III. 
végrehajtására - a korábbiakhoz hasonlóan - évente készítsen Intézkedési 
Tervet. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

Határidő: 2014. április 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

TKP III.-t az érintettekkel és a lakossággal minél szélesebb körben tegye közzé 
ismeretterjesztő előadások és kiadvány formájában, valamint az önkormányzat 
hivatalos honlapján. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester    

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: folyamatos, a kiadvány elkészítésére, honlapon történő megjelenítésre: 
  2013. november 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 
155/2013. (IV.25.) határozata 

a Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszer Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala egészére történő kiterjesztése tárgyában 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 2007. évben az 

Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség által 
(HU-000009 EMAS Nyilvántartási számon) hitelesített, regisztrált EMAS 
Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési Rendszerét kiterjeszti Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának egészére. 

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

gondoskodjon az 1.) pontban elfogadottakkal kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról, a felülvizsgált rendszer és környezetvédelmi nyilatkozat 
hitelesíttetéséről, regisztráltatásáról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a polgármesteri hivatal minden igazgatója és osztályvezetője 
Határidő:  2013. november 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 

képező az önkormányzat új környezeti politikáját és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. 

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

gondoskodjon, hogy a 3.) pontban elfogadott új környezeti politika nyilvánosságra 
hozataláról, az önkormányzat hivatalos honlapján és a hivatal épületének 
frekventált helyein történő elhelyezésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a 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 határozati javaslat 1. pontja utolsó sorában 
„általános tartalék sora” terhére kiegészítéssel – 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 

156/2013. (IV.25.) határozata 
a dunaújvárosi 3603/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó értékesítési ajánlat tárgyában 

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

Köztemető bővítése céljából a Farkas Pongrác (2400 Dunaújváros, Zalka M. u. 3. 
3.em. 2.) tulajdonában álló, dunaújvárosi 3603/1 hrsz-ú, 916 m2 nagyságú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát megvásárolja 1.300,-Ft/m2, azaz 
1.190.800,-Ft vételárért a 2013. évi költségvetés általános tartalék sora terhére.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

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 adásvételi szerződés aláírására: 2013. június 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 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, 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 (Cserni Béla) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

157/2013. (IV.25.) határozata 
a DMJV Önkormányzata tulajdonában álló 2976/41 helyrajzi számon 

nyilvántartott, kivett egyéb épület és udvar megnevezésű, természetben 
Dunaújváros, Magyar út 108-1. szám alatt található ingatlan értékesítésére 

vonatkozó pályázat elbírálásáról (Aranyos Sándor kérelme) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának tulajdonában álló 2976/41 helyrajzi számon nyilvántartott, 
kivett egyéb épület és udvar megnevezésű, természetben Dunaújváros, Magyar út 
108-1. szám alatt található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot 
érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban megjelölt pályázat 

nyertesének Aranyos Sándor 2400 Dunaújváros, Római krt. 9/c. 7/4. szám alatti 
lakost  jelöli meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2.) pontban megjelölt nyertessel 

történő adásvételi szerződés megkötésére, az ügyrendi igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérése után felhatalmazza a polgármestert azzal, hogy 
az adásvételi szerződés a kiírt pályázatban megfogalmazott feltételek alapján 
készül el. 

 
 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 gazdasági igazgatóság  
Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére: 2013. május 31. 
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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  

158/2013. (IV.25.) határozata  
a MMK Nonprofit Kft.  2012. évi beszámolójának elfogadásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Nonprofit Kft. 2012. évi 
beszámolóját 20.067 e Ft mérleg főösszeggel és -3.246 e Ft mérleg szerinti 
eredménnyel, valamint a 2012. évi közhasznúsági jelentését a határozat 1., 2. és 3. 
számú  melléklete szerint elfogadja, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a 
társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
                 a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a tulajdonosi képviselő  
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 31. 
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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  

159/2013. (IV.25.) határozata  
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat  2012. évi beszámolójának elfogadásával 

kapcsolatosan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
2011. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 106.235 eFt mérleg 
főösszeggel, 3.919 eFt mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú  
mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 15. 
 
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  

160/2013. (IV.25.) határozata  
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat  2013. évi üzleti tervének elfogadásával 

kapcsolatosan 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújvárosi Partvédelmi 
Vállalat 2013. évi üzleti tervét, a határozat 1. melléklete szerint, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Pintér Tamás), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, Szabó Zsolt), nem 
szavazott 2 fő (Cserni Béla, Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

161/2013. (IV.25.) határozata  
a Innopark Nonprofit Kft.  2012. évi beszámolójának elfogadásával 

kapcsolatosan 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2012. évi 
beszámolóját 330.288 e Ft mérleg főösszeggel és -8.243 e Ft. (veszteség) mérleg 
szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei szerint elfogadja, 
egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés 
ezen álláspontját képviselje. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Innopark Nkft. 

ügyvezetőjét, tegyen javaslatot Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
felé arra vonatkozóan, hogy az Innopark Nkft.-ben szükséges-e 2013-ban 
végrehajtani a feltőkésítést, vagy a tőkeleszállítást, továbbá amennyiben 
szükséges, melyik megoldás jelent pozitív hatást a társaságra nézve. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a tulajdonosi képviselő  
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 15. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Pintér Tamás), tartózkodott 2 fő (Cserna Gábor, 
Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

162/2013. (IV.25.) határozata  
a Innopark Nonprofit Kft.  2013. évi üzleti tervének elfogadásával 

kapcsolatosan 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Innopark NKft. 2013. évi 
üzleti tervét, a határozat 1. számú melléklete szerint, egyben felkéri a polgármestert 
a határozat közlésére, a tulajdonosi képviselőt pedig arra, hogy a taggyűlésen ezt a 
közgyűlési álláspontot képviselje. 
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Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a tulajdonosi képviselő  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 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, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Izsák Máté)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

163/2013. (IV.25.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. új felügyelő-

bizottsági tagjának megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 
10/A., Cg.07-09-015843) alapítója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. 
törvény, továbbá az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. 
(I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének e) pontja alapján Geráth 
László felügyelőbizottsági tag lemondását 2013. április 30-i hatállyal elfogadja, és 
helyére a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. új 
felügyelőbizottsági tagjának 2013. május 1-től 2015. május 31-ig  Izsák Máté 
Jánost (anyja neve.: Rosta Piroska, lakcíme: Eszperantó út 45.) választja meg 
változatlan díjazás mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény, továbbá az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. alapító okiratának 
16.2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„16.2. A Felügyelő Bizottság tagjai 
Név: Izsák Máté János (cím: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 45., anyja 
neve: Rosta Piroska) 2013. május 01-től 2015. május 31-ig, 
Név: Vass Éva (cím: 2400 Dunaújváros, Rákóczi út 30., anyja neve: Buruncz Éva) 
2011. március 01-től 2015. május 31-ig,  
Név: Horváth Attila – a felügyelő bizottság elnöke - (cím: 2459 Rácalmás, Rózsa 
u. 19., anyja neve: Maár Margit) 2011. március 01-től 2015. május 31-ig.” 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezetőjét a határozat 2. pontja alapján az 
alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elkészítésére, továbbá arra, hogy a változásokat a Székesfehérvári 
Törvényszéken mint Cégbíróságon a határozat meghozatalát követő 30 napon 
belül jelentse be. 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
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       a polgármester  
              - a határozat végrehajtásáért:                              
               a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. ügyvezetője 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. május 4. 

- az alapító okirat módosítás aláírására: 2013. május 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat pontjaiban Friedrichné Pethő 
Ilonát új felügyelő-bizottsági tagként – 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 

164/2013. (IV.25.) határozata 
a Média Duna Invest Kft. új felügyelő-bizottsági tagjának megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a Média Duna Invest Kft. 

(székhelye: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 6., Cg.07-09-014684) alapítója és 
egyedüli tagja a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, továbbá az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) önkormányzati 
rendelet 22. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a Média Duna Invest Kft. 
felügyelő-bizottságába – a lemondott Kobialkáné Zvirzina Mária felügyelő-
bizottsági tag lemondását 2013. április 30-i hatállyal elfogadja, és helyére 2013. 
május 1-től 2015. május 31-ig a gazdasági társaság új felügyelő-bizottsági 
tagjának Friedrichné Pethő Ilonát (an.: Pfeffer Ilona, lakcíme: 2400 Dunaújváros, 
Móricz Zs. u. 2/c.) választja meg változatlan díjazás mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény, továbbá az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a 
Média Duna Invest Kft. alapító okiratának 45. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
„45. A felügyelő bizottság tagjai: 
I. Név: Friedrichné Pethő Ilona 
anyja neve: Pfeffer Ilona 
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Móricz Zs. u. 2/c. 
A megbízatása 2013. május 1. napjától, 2015. május 31. napjáig szól. 
 
II. Név: Kaposváriné Tompa Ildikó 
anyja neve: Kulik Terézia 
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Batsányi u. 2. I. 4. 
A megbízatása 2010. november 26. napjától, 2015. május 31. napjáig szól. 
 
III. Név: Bujáki Laura 
anyja neve: Szekszárdi Ilona 
lakcíme: 2400 Dunaújváros, Római krt. 39. 8/2. 
A megbízatása 2013. március 1. napjától, 2015. május 31. napjáig szól.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Média Duna Invest Kft. 
ügyvezetőjét a határozat 2. pontja alapján az alapító okirat módosítás és az 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, továbbá arra, hogy a 
változásokat a Székesfehérvári Törvényszéken mint Cégbíróságon a határozat 
meghozatalát követő 30 napon belül jelentse be. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
           a polgármester  
               - a határozat végrehajtásáért:                              
          a Média Duna Invest Kft. ügyvezetője 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
         - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. május 4. 
                 - az alapító okirat módosítás aláírására: 2013. május 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat pontjaiban Téglás Zoltánt új 
felügyelő-bizottsági tagként – 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 

165/2013. (IV.25.) határozata 
a DV N Zrt. új felügyelő-bizottsági tagjának megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint a DV N Dunaújvárosi 

Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., 
Cg.07-10-001362) alapítója a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, 
továbbá az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. (I.18.) 
önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének e) pontja alapján az elhunyt 
Kecskeméti Árpád felügyelő-bizottsági bizottsági tag helyére a DV N Dunaújvárosi 
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. új felügyelő-bizottsági tagjának 2013. május 1-től 
2015. május 31-ig Téglás Zoltánt (anyja neve.: Ülkei Erzsébet, lakcíme: 2400 
Dunaújváros, Rákóczi tér 3. II. 1.) választja meg változatlan díjazás mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény, továbbá az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a 
DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. alapító okiratának 9.3. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

 
„9.3. A Társaság alapításakor három tagú Felügyelő Bizottság kinevezésére került 
sor.  
 
Az alapító a következő személyeket nevezi ki a Felügyelő Bizottság tagjaivá:  
  
1.  Téglás Zoltán (an.: Ülkei Erzsébet )        2400 Dunaújváros, Rákóczi tér 3. II. 1. 
2.  Horváth József ( an: Bukor Terézia ) 2400 Dunaújváros, Gőzmalom u. 54. 
3.  Vágó Andrásné ( an: Baranyi Ilona ) 2400 Dunaújváros Páskom u. 6.sz. 

 
Horváth Józsefné és Vágó Andrásné tagok megbízatása 2010. november 26. 
napjától 2015. május 31. napjáig, Téglás Zoltán tag megbízatása 2013. május 
1-től 2015. május 31-ig tart. 
 
Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja:  
- a Vezérigazgató  és az ő hozzátartozója, valamint a Társaság alkalmazottja.” 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DV N Dunaújvárosi 

Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatóját a határozat 2. pontja alapján az 
alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elkészítésére, továbbá arra, hogy a változásokat a Székesfehérvári 
Törvényszéken mint Cégbíróságon a határozat meghozatalát követő 30 napon 
belül jelentse be. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

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

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester  
               - a határozat végrehajtásáért:                              
                a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. május 4. 

- az alapító okirat módosítás aláírására: 2013. május 24. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Selyem József képviselő módosításaival a 
határozati javaslatot – mellette szavazott 15 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

166/2013. (IV.25.) határozata 
a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesületnek a Magyar Vízilabda Szövetség 

pályázatán való részvételének a biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda 
Egyesületnek a Magyar Vízilabda Szövetség pályázatán való részvételének a 
támogatásáról szóló 40/2013. (II.28.) határozata 2. pontját hatályon kívül helyezi. 

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

Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület a Magyar Vízilabda Szövetség által 
kírt, a dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda részleges felújítására irányuló 
pályázatot benyújtja és pályázat előkészítése során felmerülő feladatokat elvégzi.  

  
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                              a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület elnöke  
 Határidő:    2013. április 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az eredményes 

pályázat alapján megvalósuló beruházás támogatására a Dunaújvárosi Főiskola 
Vízilabda Egyesület és a Magyar Vízilabda Szövetség közötti megállapodás 
megkötését, amely alapján az uszoda felújítását követően a Dunaújvárosi 
Főiskola Vízilabda Egyesület legalább 5 évre vízilabda sportág, edzés és 
versenylehetőséget kap és vállalja a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület 
15 évig a beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú hasznosítását. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                              a polgármester 
           a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke 
           a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület elnöke 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a gazdasági igazgatóság vezetője 
 Határidő: a felújítás megvalósulását követően, a megállapodáshoz szükséges 
        feltételek megvalósulását követően 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Fabó Éva Sportuszoda 

részleges felújítására irányuló javaslatot, a határozat 1. mellékeltében foglalt 
tartalommal. 

  
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Fabó Éva 

sportuszoda részleges felújítására irányuló pályázat megvalósításában 
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együttműködik a pályázatot benyújtó Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda 
Egyesülettel. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 

                              a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület elnöke  
          -a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a gazdasági igazgatóság vezetője 
           a jogi igazgatóság vezetője 
 Határidő:    a pályázat záró időpontjáig 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beruházás 30%-át önrészként, 

kölcsön formájában biztosítja a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület 
részére, amelyből 194 280 000 Ft összeget DMJV Önkormányzata 2014 -2015. 
évi költségvetése terhére, tervezési díjra 45 720 000 Ft összeget a 2013. évi 
pályázati önerő költségvetési sora terhére, 2014. december 31-ei visszafizetési 
határidővel. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                              a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

 Határidő:     - a tervezési díj önerő vonatkozásában: 
   2013. június 30. 

      - a fennmaradó kölcsönösszeg vonatkozásában:  
   2014 -2015. évi költségvetés tervezésének az ideje 
   

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
1. pontban foglalt pályázati eljárás megvalósulásához szükséges, DMJV 
Önkormányzata, a Dunaújvárosi Víz,- Csatorna,- és Hőszolgáltató Kft., valamint 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Részvénytársaság közötti megállapodás 
megkötésére az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményét követően, 
valamint DMJV Önkormányzata, mint a Fabó Éva Sportuszoda tulajdonosa, 
felhatalmazza a polgármestert a jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás, valamint a beruházás megvalósulásához szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás aláírására - a Tao. törvény 22/C. § (6) bekezdésének 
megfelelően -, valamint a 6. pontban írt kölcsönszerződések megkötésére, az 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményét követően. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                              a polgármester 
         a Dunaújvárosi Víz,- Csatorna,- és Hőszolgáltató Kft. ügyvezető  

igazgatója 
         a DVG. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

                             -a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
a gazdasági igazgatóság vezetője 

 
 Határidő:   - a megállapodás aláírására: 

2013. május 31. 
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- a beruházás megvalósulásához szükséges tulajdonosi 
hozzájárulás aláírására: 2013. május 31. 

- a jelzálogjog bejegyzéséhez szükséges előzetes tulajdonosi 
hozzájárulás aláírására: a korábbi jelzálogjog törlését követő 5 
napon belül 

                        - a kölcsönszerződések aláírására:  
     - a tervezési díjra: 2013. június 30. 
     - a fennmaradó önerő összegre: 2014. március 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  

167/2013. (IV.25.)  határozata  
az önkormányzati tulajdonban álló,  

Dunaújváros, Bocskai u. 5.1/5. szám alatti lakás felújítására vonatkozóan: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t azzal, hogy a Dunaújváros, Bocskai u. 5. 1/5. szám alatt 
található önkormányzati tulajdonú lakás részleges felújítását a határozat 
mellékletének megfelelően 309.180,-Ft+Áfa, azaz bruttó 392.659,-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 városfejlesztési osztály vezetője    
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013.05.09. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javalatot – 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  

168/2013. (IV.25.) határozata  
Javaslat  hatékony hátralékkezelési rendszer kialakítására a részt vevő szervek 

összehangolt tevékenységével a DVG Zrt. vonatkozásában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a DVG Zrt-vel 

2006. július 17-én az ingatlankezelési tevékenységre kötött, többször módosított 
megbízási szerződés alábbiak szerinti módosítását kezdeményezi 2013. június 
01-i hatállyal: 
a.) A megbízási szerződés 7.)a.) pontja az alábbiak szerint kerül módosításra: 
Az ingatlankezelési feladatok körében: 
- lakóépületek és nem lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában a 

kezelési, üzemeltetési és karbantartási költségek és a társasházak felújítási 
alapjához való hozzájárulás tervezése, s mindezek felhasználásának szakszerű 
lebonyolítása, 

- épületállag-fenntartása műszaki és gazdasági előkészítése, a végrehajtás 
lebonyolítása (Palme-köz 2-4.), 

- önkormányzati tulajdonú lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 
díjának beszedése és továbbítása, 

- bérlői bejelentések, panaszok felvétele, intézése, 
- a bérleti díjhátralékkal rendelkező bérlők negyedévenkénti felszólítása, nem 

fizetés esetén fizetési meghagyás kibocsátása, 
- tulajdonos megbízó képviseletében a peres ügyek intézése, 
- társasházakkal kapcsolattartás, az üzemeltetési, karbantartási költségekhez és 

felújítási alaphoz történő hozzájárulás, az önkormányzati tulajdon  képviselete, 
közös költség elszámolása, 

- éves lakóház-kezelési terv készítése, 
- állapotfelvételi jegyzőkönyv készítése a megüresedett, nem lakáscélú 

helyiségekről, és azoknak a megbízó rendelkezésére bocsátása, 
- a tulajdonosra visszaszállt lakásoknál állapot-felvételi jegyzőkönyv és 

költségvetése készítése (az illetékes bizottság jóváhagyása után) a 
lakáskarbantartás, felújítás elvégzése. 

A megbízási szerződés 7.)b) pontja az alábbiak szerint kerül kiegészítésre: 
A lakások hasznosítása körében:  
javaslattétel a bérleti díjak megállapítására, illetve módosítására, 
- a bérleti szerződések megkötésével és módosításával kapcsolatos döntés 

előkészítő feladatok ellátása,  
- szükség szerint, de legalább évente egyszer a közigazgatási osztállyal 

együttesen a bérbeadó jogszabályban rögzített bérlemény ellenőrzési 
feladatának ellátása. Ennek keretében a bérleti szerződések felülvizsgálata és a 
szükséges szerződésmódosítások kezdeményezése, 
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 -bérleti díj nem fizetése miatt a bérleti szerződések felmondásának 
kezdeményezése, vízkorlátozás kezdeményezése, illetve a Közigazgatási 
osztállyal történő egyeztetést követően intézkedés megtétele a bérleti/közüzemi 
díjhátralék behajtására  

 
b.) A megbízási szerződés 9.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
A szerződő felek rögzítik, hogy a 7.) pontban felsorolt feladatok elvégzéséért a 
megbízó évente bruttó 7.268.556 Ft/év megbízási díjra jogosult. Megbízó a 
megbízott megbízási díjának havi kifizetését  feladatának teljesítésétől teszi 
függővé.  
Megbízott a havi megbízási díjának 50%-ára a hozzá befolyt bérleti díjakból  
- a közös költségek társasházak részére történő megfizetése esetén jogosult, 

tételesen rögzítve, hogy milyen fizetési kötelezettségek mely társasházak 
vonatkozásában terhelik, ezen belül a fizetési kötelezettségét milyen mértékben 
teljesítette, illetve a fizetési kötelezettség nem, vagy részbeni nem teljesítés 
okának ismertetése,  

- valamint a bérbe nem adott nem lakás céljára szolgáló helyiségek közüzemi 
díjainak szolgáltatók felé történő megfizetése esetén jogosult, tételesen rögzítve, 
hogy milyen fizetési kötelezettségek mely ingatlanok vonatkozásában terhelik, 
ezen belül a fizetési kötelezettségét milyen mértékben teljesítette, illetve a 
fizetési kötelezettség nem, vagy részbeni nem teljesítés okának ismertetése. 

Megbízott a havi megbízási díjának 25%-ára a kiszámlázott de be nem fizetett 
bérleti díj hátralékok behajtására tett intézkedéseiről (szerződések felmondása, 
fizetési meghagyásos eljárás, bírósági végrehajtási eljárás) való beszámolás 
esetén jogosult.  
Megbízott a havi megbízási díjának fennmaradó 25%-ára a szerződésben 
megállapított további feladatainak elvégzése esetén jogosult. 

c.) A megbízási szerződés 10.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
A szerződő felek rögzítik, hogy a lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
bérleti díj bevételének, valamint a ráfordításának elszámolása az alábbiak szerint 
történik: 
Megbízott feladata: 
Minden hónap 15. napjáig adatot szolgáltat megbízónak a tárgyhónapot megelőző 
hónapban kiszámlázott lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti 
díjának összegéről, továbbá a 9.) pontban díjfizetés feltételeként rögzítettek 
teljesítéséről bizonylatokkal alátámasztva. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az Ingatlanok elidegenítését szolgáló feladatok ellátására vonatkozó 
megbízási szerződésben foglalt vételárhátralék kezelési tevékenység évi bruttó 
1.800.000,-Ft megbízási díja havi részei megfizetése feltételeként rögzíteni 
szükséges, miszerint a DVG Zrt. havonta adjon számot a befolyt vételárhátralék 
összegéről szóló tájékoztatás mellett arról, hogy kik és milyen összegben nem 
teljesítették fizetési kötelezettségüket, és ennek behajtására milyen intézkedést 
tett. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a DVG 

Zrt. elnök-vezérigazgatóját a határozat 1. és 2. pontjaiban hivatkozott szerződések 
fenti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására, a szerződések aláírására, 
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egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződések aláírására az ügyrendi 
igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
  a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - 2013. május 15. a szerződések megkötésére 
 
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  
169/2013. (IV.25.) határozata  

Javaslat  hatékony hátralékkezelési rendszer kialakítására a részt vevő szervek 
összehangolt tevékenységével a DVCSH Kft. vonatkozásában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint a DVCSH 

Kft. közvetett többségi tulajdonosa úgy határoz a 2011. december 31-ig az 
önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon a bérlők, használók által 
felhalmozott távhő - szolgáltatási díjakról, hogy abban az esetben kerülnek a 
tulajdonos által megfizetésre, ha a szolgáltató hitelt érdemlően igazolta a 
szolgáltatási díj bérlő vagy használó részéről történő behajthatatlanság tényét és 
mértékét. Ezen feltételhez kötött önkormányzati fizetési kötelezettség alól kivételt 
képeznek az önkormányzati tulajdonú korlátozottan forgalomképes ingatlanokban 
működő oktatási intézmények, bölcsődék, óvodák.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése kinyilvánítja, 

hogy 2012. január 01-ét követően a DVCSH Kft. a hatályos Távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. §.(3) bekezdése alapján kizárólag akkor jogosult 
az önkormányzattól, mint tulajdonostól az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon a 
bérlők, használók által felhalmozott a távhő-szolgáltatási díj követelésére, 
amennyiben a bírósági végrehajtás a főkötelezett vonatkozásában részben vagy 
egészben eredménytelen volt. Ezen feltételhez kötött önkormányzati fizetési 
kötelezettség alól kivételt képeznek az önkormányzati tulajdonú korlátozottan 
forgalomképes ingatlanokban működő oktatási intézmények, bölcsődék, óvodák. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 

önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon a bérlők, használók által 
felhalmozott ivóvíz szolgáltatási díj közüzemi hátralék mérséklése érdekében a 
Víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 58. § (1) bekezdése 
alapján a vízkorlátozási rendszer kialakításáról dönt. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése utasítja a DVG 

Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy a határozat fenti pontjaiban meghatározott 
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szolgáltatási díj hátralék kezelésére vonatkozó javaslatot terjessze a DVCSH Kft. 
taggyűlése elé, és arról támogatólag szavazzon. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
  a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - 2013. május 15. a DVCSH Kft. taggyűlése összehívásának 

kezdeményezésére 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés III. 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  

170/2013. (IV.25.) határozata  
Javaslat  hatékony hátralékkezelési rendszer kialakítására a részt vevő szervek 

összehangolt tevékenységére a szabályzat módosításával 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 

hátralékkezelésben részt vevő szervek közreműködésének ismeretében - a DVG 
Zrt-vel kötött szerződések, a hatályos Távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. 
törvény 44. § (3) bekezdése alapján  - ,  különösen az önkormányzat tulajdonában 
álló ingatlanokon a bérlők, használók által felhalmozott távhő, vízdíj, szolgáltatási 
díjak, közös költségek felhalmozódásának megakadályozása érdekében a 
kintlévőségeinek kezelési rendjéről szóló 5/2012. ( XII. 27.) polgármesteri 
szabályzat 2013. május 15-től történő alábbi módosítására utasítja a 
polgármestert: 
„4.§ (2) Az (1) bekezdésben írt 15 napos határidő eredménytelen elteltét követően 
a pénzügyi osztály másodszori fizetési felszólítást küld a kötelezettnek – ismételt 
15 napos fizetési határidő kitűzésével – illetve a felszólításban tájékoztatja a 
kötelezettet - amennyiben szükséges a biztosítékot nyújtó felet is, - hogy 
amennyiben hátralékát a továbbiakban sem rendezi, a követelés behajtására jogi 
úton kerül sor. Szerződéses jogviszonyból eredő hátralék keletkezése esetén - 
figyelemmel a szerződésben foglaltakra - a pénzügyi osztály a szerződést 
előkészítő osztálynál kezdeményezi a szerződés felmondását, melyről a 
hátralékost egyidejűleg értesíti. 

 
2. A pénzügyi osztály az újabb 15 napos határidő eredménytelen elteltét követően 

fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi a (6) bekezdésben és az 5. §-ban 
meghatározottak szerint eljáró osztályoknál. A fizetési meghagyás kibocsátása 
során a kintlévőség összegéhez hozzá kell számítani a kintlévőség összegét 
növelő költséget, valamint a késedelmi kamat összegét is a pénzügyi osztály által 
meghatározottak szerint. A vagyonkezelési osztály az önkormányzati vagyon 
átruházásával (értékesítésével), részletfizetés mellett történő egyéb 
hasznosításával összefüggésben keletkezett hátralékot, kintlévőséget elektronikus 
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fizetési meghagyás kibocsátása útján foganatosítja. Az elektronikus fizetési 
meghagyás kibocsátására a vagyonkezelési osztály vezetője jogosult. 

 
3. Amennyiben a (4) bekezdés szerinti eljárás alapján fizetési meghagyás 

kibocsátását követően a kötelezett ellentmondással él, az eljárás polgári perré 
alakul át. A per előkészítésével, valamint a bírósági eljárással kapcsolatos 
teendőket a vagyonkezelési osztály látja el, melynek során az egyes osztályok 
adatszolgáltatását is kérheti.  

 
4. A fizetési meghagyás kibocsátásához különösen az alábbi adatokat szükséges 

rögzíteni a fizetési kötelezettséget megállapító okiratban: 
- a kötelezett adatai (neve, számlaszáma, cégjegyzékszáma, adószáma, vezető 

tisztségviselői, címe adóazonosítója, banki adatai) 
- a főkövetelés összege kamat és költségek nélkül, 
- a követelés jogalapja, ( bérleti, adásvételi szerződés, a jogviszony létrejötte 

időpontja) 
- a követelés beazonosításához szükséges adat (számla kelte és sorszáma, a 

követelés lejárta, összege. 
 
5. Az egyszeri fizetési kötelezettséget megállapító okirat ( tulajdonosi hozzájárulás, 

közterület foglalási engedély ) mindaddig nem kerülhet kiadásra, amíg az abban 
foglalt fizetési kötelezettség nem került teljesítésre a vonatkozó jogszabályokkal 
összhangban.” 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester   
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - 2013. május 15. a szabályzat módosítására  
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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  

171/2013. (IV.25.) határozata  
a Dunaújváros, Nagy Imre u. 6.5.1. szám alatti lakás csőtörés miatt szükséges 

felújítására vonatkozóan 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 

önkormányzati tulajdonú, Dunaújváros, Nagy Imre u. 6.5.1. szám alatti lakásban 
fellelt csőtörés által okozott ázással kapcsolatosan azonnali beavatkozás 
szükséges, ezért megbízza a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) a fenti lakás felújításával 202.587,-Ft +áfa díj 
ellenében a 2013. évi költségvetés lakóházkezelés előirányzat terhére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező, az 1. pontban foglalt felújítási munka ellátására 
vonatkozó Vállalkozási szerződés aláírására.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály a vezetője 
Határidő: a Vállalkozási szerződés aláírására: 2013. május 31. 
 
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 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  a „B” 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 

172/2013. (IV.25.) határozata 
energetikai tanúsítvány elkészítésére vonatkozó Vállalkozási szerződés 

elfogadása  tárgyában  
 

1. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése az épületek energetikai jellemzőinek 
tanúsításáról szóló 176/2008.(VI.30.) Korm. rendeletben foglaltak alapján úgy 
határoz, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t megbízza a DMJV 
Önkormányzata tulajdonában álló, DVG Zrt. kezelésében lévő azon nem lakás 
céljára szolgáló helyiségek energetikai tanúsítványának elkészítésével, mely 
helyiségekre beérkezett pályázati ajánlat elfogadásra került a Közgyűlés által, 
ingatlanonként 5.500,-Ft/óra tanúsítási díj ellenében a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és  végrehajtásának szabályairól 
szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati rendelet 7/b melléklete 12. sora „üres lakások 
felújítása” terhére azzal, hogy legfeljebb két munkaóra számolható el, valamint a 
DVG Zrt. a 176/2008. (VI.30.) Kormányrendelet 10 .§-a alapján költségátalányra 
jogosult. 
A DVG Zrt. igazolni köteles, hogy van olyan alkalmazottja, aki rendelkezik 
energetikai tanúsítói jogosultsággal, és ezt a tevékenységet a jogosultsággal 
rendelkező személy végzi. 

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

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

 
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 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 
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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 

173/2013.(IV.25.) határozata 
a dunaújvárosi patakmedrek 2013. évi fenntartási munkáira 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a térségi vízgazdálkodási feladatok 

egységes és biztonságos ellátása érdekében – a határozat mellékletét képező - 
megállapodást köt a Dunaújvárosi  Vízgazdálkodási Építőipari és 
Környezetvédelmi Társulattal 3.029.458.-Ft hozzájárulás biztosításával.  

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

a   Dunaújvárosi  Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi 
Társulattal 2013. évre a  megállapodást aláírja. 

                  
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2013. május 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a 2. pontban a költségvetés „általános tartalék sora” 
terhére szövegrésszel – mellette szavazott 14 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás)  – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

174/2013. (IV.25.) határozata 
 Kulcs-Rácalmás szennyvíz-elvezetési, tisztítási projekttel összefüggő 

kártalanítási megállapodás elfogadására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a KEOP 7.1.0/11-

2011-0011. azonosító számon nyilvántartott, Kulcs-Rácalmás közös szennyvíz 
elvezetése és tisztítása című projekthez történő csatlakozásából adódóan 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kártalanítási megállapodást 
kössön a Közlekedési Koordinációs Központtal. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 4.885.800,-Ft 

összeget az önkormányzat 2013. évi költségvetés általános tartalék sora terhére 
kártalanítás jogcímén a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Magyar 
Államkincstárnál vezetett Egyéb bevételek 10032000-01034327-00000000 számú 
bakszámlájára átutalja a megállapodás aláírásától számított 15 napon belül. 

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

határozat mellékletét képező kártalanítási megállapodást. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a jelen 

határozat mellékletét képező kártalanítási megállapodás aláírására. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester                  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a kártalanítási megállapodás aláírására 2013. május 15. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 

pontban megjelölt összeget a 2013. évi költségvetés soron következő módosítása 
során vegye figyelembe.  

 
Felelős:       - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
    a pénzügyi bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
           - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő:  - a 2013. évi költségvetési  rendelet soron következő módosításának 
időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, az általa feltett módosító javaslat 
vonatkozásában, melynek eredményeként megállapította, hogy a közgyűlés az 
eredeti határozati javaslatot – mellette szavazott 0 fő, tartózkodott 14 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, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – nem 
fogadta el, melyet a következő határozati javaslatban nyilvánított ki: 

 
(Cserna Gábor polgármester közvetlenül a szavazás után szóban jelezte a közgyűlés 
és a jegyzőkönyvvezető részére, hogy nem szavazott és kérte, hogy szavazatát 
„tartózkodik” szavazatként vegyék figyelembe, ezáltal a „tartózkodott” szavazatok 
száma 15-re módosult.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

175/2013. (IV.25.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 10/2013. (III.1.) önkormányzati 

rendeletének 7/a. mellékletében szereplő gépjármű beszerzés előirányzat 
módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 10/2013. (III.1.) Önkormányzati rendeletének 7/a. mellékletében 
szereplő gépjármű beszerzés előirányzat módosításáról” szóló határozati javaslatot 
nem fogadta el. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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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), tartózkodott 4 fő (Kismoni 
László, Pintér Attila, Selyem József, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
176/2013. (IV.25.) határozata 

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet részére történő gépkocsi 
beszerzéshez a 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében 

szereplő intézményi tartalék terhére előirányzat biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet részére 1 darab gépjármű beszerzéséhez 2.950 e Ft értékben, 
melynek forrásául Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet  Tartalékok cím, Működési célú tartalék alcím 
alatti Intézményi tartalék sora szolgál. 

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

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

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
        a pénzügyi bizottság elnöke 
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetője 
részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
       a határozat megküldésére: 2013. május 2. 
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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 2 fő (Kismoni László, Pintér Attila)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

177/2013. (IV.25.) határozata  
a Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet Alapító Okiratát az alábbiaknak megfelelően fogadja el. 

 
                        „ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 7. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (1) bekezdés b.) pontja, 
valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján a 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 

 
1.) Az intézmény hivatalos neve:     Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet  
                                                              
1. 1. székhelye:      Dunaújváros, Római krt. 51. 
1. 2. telephelyei:                Dunaújváros, Március 15. tér 5-6. 

  Dunaújváros, Köztársaság u. 14. 
  Dunaújváros, Bercsényi M. u. 10. 
  Dunaújváros, Fáy A. u. 14. 
  Dunaújváros, Úttörő u. 1-3. 
  Dunaújváros, Római körút 2. 
  Dunaújváros, Petőfi liget 1-2. 
  Dunaújváros, Bartók B. út 6/a. 
  Dunaújváros, Dózsa György út 15/a. 
  Dunaújváros, Erdő sor 37/A. 
  Dunaújváros, Bocskai István utca 1/a.  
  Dunaújváros, Római krt. 47-49. 

1. 3. Az intézmény illetékessége, működési területe: Dunaújváros közigazgatási 
területe 

 
2.) Az intézmény alapító szerve:    Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
            Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
 
3.) Az alapítói jogok gyakorlója:   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  
           Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
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4.) Az intézmény irányító szerve,  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
 és annak székhelye:     Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
 
 
5.) Az intézmény jogállása:    önálló jogi személyként működő,  
  helyi önkormányzati költségvetési szerv 
 
6.) Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata: Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata saját tulajdonát képező ingatlanjaiban folyó állami 
köznevelési feladatellátáshoz kapcsolódó ingó és ingatlan vagyon üzemeltetése. 

 
7.) Az intézmény gazdálkodási besorolása: 
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv     

             
8.) Az intézmény főtevékenység nemzetgazdasági ágazati besorolása és 
megnevezése    (TEÁOR):           81.10 Építmény-üzemeltetés 
 
9.) Az intézmény tevékenységei: 

9. 1.  
Az intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján: 
a.) a köznevelési közfeladat-ellátás céljait szolgáló ingatlanokban az állami 

intézményfenntartó központ és az önkormányzat között kötött szerződésben 
(továbbiakban: működtetési szerződés) foglalt módon és feltételekkel, a hatályos 
köznevelési, tűzvédelmi, munkavédelmi és egészségügyi előírások szerinti 
üzemeltetés, karbantartás, 

b.) viseli a működtetéssel kapcsolatos közterheket, költségeket, díjakat, gondoskodik 
az ingatlan vagyonvédelméről, köznevelési intézmények épülete állagának 
megóvásáról, 

c.) biztosítja a köznevelési intézmények működéséhez szükséges eszközök, 
taneszközök, anyagok, áruk, szolgáltatások megrendelését, átadás-átvételét, 
raktározását, készletek pótlását, 

d.) működteti és karbantartja a köznevelési intézmény alapító okiratában foglalt 
feladat ellátásához szükséges technikai berendezéseket. Javítja, karbantartja a 
tulajdonában lévő taneszközöket, beszerezni a köznevelési közfeladat-ellátáshoz 
szükséges eszközöket, 

e.) az intézmény működtetésével kapcsolatos tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, 
adatszolgáltatási, beszámolási feladatok ellátása, 

f.) a köznevelési intézményekben az ellátottak étkeztetésének biztosítása. 
 
9. 2. Az intézmény közfeladatának, alapfeladatának államháztartási szakágazatai 
besorolása és megnevezése: 811000 Építményüzemeltetés 
 
10. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó szakfeladatszámok: 

 
Alaptevékenységek:  
Üdülői szálláshely-szolgáltatás 5520011 
Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 
támogatása 

8520001 

Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex 8530001 
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támogatása 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6800021 
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

8411541 

M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások  8411691 
Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
(1 –4. évfolyamon ) 

8520111 

Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása  
(5 –8. évfolyamon ) 

8520211 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali 
rendszerű nevelése, oktatása (1 – 4 évfolyamon) 
„különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

8520121 

Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 
nevelése, oktatása (5 – 8 évfolyamon) 
„különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus 
spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos 
tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

8520221 
 

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi 
oktatása (9-12/13. évfolyam)  
„különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

8531121 

Általános iskolai napközi otthoni nevelés 8559111 
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 8559121 
Általános iskolai tanulószobai nevelés 8559141 
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai 
nevelése 

8559151 

Iskolai, diáksport-tevékenység és - támogatása 9312041 
Iskolai intézményi étkeztetés 5629131 
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Üdülői, tábori étkeztetés 5629161 
Munkahelyi étkeztetés 5629171 
Ifjúsági-egészségügyi gondozás 8690421 
Szakmai továbbképzések 8559351 
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység   8560991 
Fejlesztő felkészítés 8560131 
Szabadidős-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 9313011 
Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport) 

tevékenysége és támogatása 
9313021 

Versenysport-tevékenység és támogatása 9312011 
Fogyatékossággal élők versenysport tevékenysége és támogatása 9312031 
Fogyatékossággal élők iskolai, diáksport tevékenysége és 
támogatása 

9312051 

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 8904411 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb 
időtartamú közfoglalkoztatása 

8904421 

Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás 8210001 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 9101211 
Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 9101221 
Könyvtári szolgáltatások 9101231 
Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 8531111 
Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, 
externátusi nevelése 

8559211 

Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelséi 
igényű tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 
„különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 
bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 
figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

8559221 

Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 5590111 
Tanulók kollégiumi étkeztetése 5629141 
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
Klasszikus zene 
- Fafúvós-, rézfúvós-, kamarazene tanszak 
- Vonós-, akkordikus tanszak 
- Billentyűs tanszak Jazz zene 
- a. Zeneismeret-, vokális tanszak 
4.   b. Billentyűs-, pengetős tanszak 

8520311 

 
Az intézmény vállalkozási tevékenysége: 

  

Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytat. 
 

 
11.) Az intézményi vagyon: 
Az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és 
adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendeletben szabályozottak 
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alapján az intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes 
önkormányzati vagyon az alább részletezettek szerint: 
 
11. 1. Ingatlan:  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és 
az Állami Intézményfenntartó Központtal közösen használt alábbi ingatlanok: 
a) A 730/58 hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Március 15. tér 5-

6. sz. alatti ingatlan  
b.) A 42/24. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Köztársaság u. 14. 

sz. alatti ingatlan  
c.) Az 1/2 hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. sz. 

alatti ingatlan  
d.) A 451/28. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Fáy A. u. 14.  sz. 

alatti ingatlan  
e.) A 209. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Úttörő u. 1-3.  sz. 

alatti ingatlan  
f.) A 451/46. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Római körút 2. sz. 

alatti ingatlan  
g.) A 451/50. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Római krt. 51. sz. 

alatti ingatlan  
h.) A 162. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Petőfi liget 1-2. sz. 

alatti ingatlan  
i.)  A 135. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/a. 

sz. alatti ingatlan  
j.) A 128. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 

15/a. sz. alatti ingatlan 
k.) A 671. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Erdő sor 37/A. sz. 

alatti ingatlan 
l.) A 490/2. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Bocskai István utca 

1/a. sz. alatti ingatlan 
 m.) A 451/19. hrsz. alatt található, a valóságban 2400 Dunaújváros, Római krt. 47-

49. sz. alatti ingatlan 
 
11. 2. Ingóságok: 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában lévő – az 
intézményi leltárban szereplő – ingó vagyon. 
 
12.) Az intézményi vagyon feletti rendelkezés joga: 
Az intézmény 11.1.-11.2. pont alatti feladatellátást szolgáló vagyont a működtetési 
szerződésben meghatározottak figyelembevételével: 

 
a.) működteti, 
b.) a 11.1. pont alatti vagyont nem idegenítheti el, a 11.2. pont alatti vagyont 

kizárólag önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon 
idegenítheti el, 
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c.) nem terhelheti meg, 
d.) legfeljebb egy tanévre bérbe adhatja, amennyiben a bérbeadás a köznevelési 

tevékenységet nem akadályozza. 
 
13.) Az intézmény vezetőjének megbízási rendje: 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - pályázat alapján - a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvényben meghatározott 
képesítési követelményeknek megfelelő vezetőt bíz meg határozott időre.  
Az intézményt intézményvezető vezeti.  

 
14.) Az intézmény foglalkoztatottjai jogviszonya:   
       A  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerint. 
 
15.) Az intézmény képviseletére jogosult: 
Az intézmény igazgatója a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak 
szerint. 

Záradék 
- A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet alapító okiratát Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a 2013. április 25-ei ülésnapján  /2013. (IV.25.) határozatával hagyta jóvá.  
- Jelen alapító okirat hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet 463/2012. (XI.15.) határozattal elfogadott alapító okirata. 
 
Dunaújváros, 2013. április 25. 
      
               Cserna Gábor s.k.     Dr. Kukorelli Sándor s.k. 
         polgármester      jegyző          
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jelen alapító okirat 

hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül helyezi a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet 463/2012. (XI.15.) határozattal elfogadott alapító okiratát. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei 
Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő: 2013. május 03. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés II. határozati javaslat „B” változatát – 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 
179/2013. (IV.25.) határozata 

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői munkakörére 
pályázó meg nem választásáról  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet intézmény magasabb vezetői – igazgató elnevezésű – munkakörére 
meghirdetett pályázatot érvényesnek és eredményesnek nyilvánítja.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázati eljárás eredményeként nem 
kívánja Zsinka Ágnes pályázót megbízni a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
intézmény vezetésével. 
 
      Felelős:         - a határozat közléséért 

                          a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
Határidő:           2013. április 29. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Izsák Máté, Kismoni László)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

180/2013. (IV.25.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői munkakörére 

meghirdetett pályázat érvénytelenségének megállapításáról  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet intézmény magasabb vezetői – igazgató elnevezésű – munkakörére 
meghirdetett pályázat esetében megállapítja, hogy Kurán Krisztina pályázata, a 
pályázati felhívásban foglaltaknak nem felel meg. 
 
      Felelős:            - a határozat közléséért 

                             a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
Határidő:              2013. április 29. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserni Béla, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás), tartózkodott 4 
fő (Kismoni László, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Technikai okok miatt Cserna Gábor polgármestert a szavazatszámláló gép “távol 
lévő”-nek rögzítette.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

181/2013. (IV.25.) határozata 
az Alba Volán Zrt-t a 2013. évben a közszolgáltatási szerződés alapján 
megillető veszteségkiegyenlítési előleg teljesítésének biztosításáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 10/2013. (III.1) önkormányzati rendeletének 5. mellékletében az 
Alba Volán Zrt. veszteségkiegyenlítésére rendelt 149.008 E Ft összegű működési 
célú tartalék az e rendelet 5. mellékletének 4. Vagyonkezelési osztály címében az 
Alba Volán Zrt. veszteségkiegyenlítésére használható fel. 

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

foglalt döntést a 2013. évi költségvetés 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: 
       a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
       a pénzügyi bizottság elnöke 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy kérjen 

ajánlatot három független könyvvizsgálótól, Keresztúri Jánostól, Viczkó Józseftől, 
Oláh Jánostól, az Alba Volán Zrt. helyi buszközlekedést érintő 
veszteségkiegyenlítés indokolt költségei célzott könyvvizsgálatára vonatkozóan. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
         a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő: az ajánlatok bekérésére: 2013. május 31. 
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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), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor)  – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Technikai okok miatt Cserna Gábor polgármestert a szavazatszámláló gép “távol 
lévő”-nek rögzítette.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

182/2013. (IV.25.) határozata 
a Dunaújváros, Korányi S. u. 1. számú ingatlan melletti kis Vasmű út feletti 

átjáró bontásáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  Dunaújváros, Korányi S. u. 1. 

számú ingatlan melletti kis Vasmű út feletti átjáró bontását és a bontáshoz 
szükséges bontási engedélyezési dokumentációt maximum 15.609.175,-Ft bruttó 
összegért a DVG Zrt-vel elkészítteti. Egyúttal utasítja a polgármestert, hogy a 
vállalkozási szerződéseket – az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
véleményének kikérése után - a DVG Zrt-vel írja alá.  

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

szükséges maximum 15.609.175,-Ft bruttó összeget a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 10/2013. (III.1.)  önkormányzati rendelete 7.a. mellékletében az 
„Áthúzódó feladatok” cím alatt szereplő „Korányi átjáró” sorában szereplő 
előirányzat terhére biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
    -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: az engedélyezési dokumentációra vonatkozó szerződés aláírására:  
        2013. május 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 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, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

  
(Technikai okok miatt Cserna Gábor polgármestert a szavazatszámláló gép “távol 
lévő”-nek rögzítette.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

183/2013. (IV.25.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 123/2013. (III.28.) határozata 1. 

pontjának táblázatban szereplő szám javítására   
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 123/2013. (III.28.) határozatának 1. 
pontja az alábbiak szerint kerül javításra:  

 
„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) + 

8.500.000 
10.000.000 

Dunaújvárosi Főiskola Diák 
Sportegyesület 

400.400 400.400 
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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 felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Pintér Tamás képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 5 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 7 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gál Roland,  Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – nem 
fogadta el. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot – mellette szavazott 9 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Pintér Attila, 
Selyem József), tartózkodik 4 fő (Kismoni László, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

184/2013. (IV.25.) határozata  
a Dab.Docler jégkorongcsapata tagjainak jutalmazásával kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dab.Docler jégkorongcsapatának 
tagjait (22 fő) 35.000,- Ft/fő (+ járulékai: 27 %) és az 5 fős menedzsmentet 28.000,- 
Ft (+ járulékai: 27 %) a határozat 1. számú melléklete szerint, mindösszesen 
járulékokkal bruttó 1.155.700,- Ft összegű jutalomban részesíti a 2012/2013-as 
Magyar Bajnokság/MOL Ligában elért 1. helyezéséért a költségvetés „Sportolók 
támogatása” előirányzat sora terhére, egyben felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, valamint, hogy a határozat 2. számú mellékleteként csatolt adatlap 
megküldéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg, és a jutalom kifizetéséről 
gondoskodjon. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásáért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. május 12. 

 



 71 
 

 
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  

185/2013. (IV.25.) határozata 
az önkormányzat hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére vonatkozó döntés meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a döntést saját 

hatáskörébe vonásával az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. 
(I.18.) önkormányzati rendelet 37. § (2) bekezdésének alkalmazásától eltekint, és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos honlapjának 
(dunaujvaros.hu.) üzemeltetésével – megbízási szerződés alapján –  határozott 
időre, 2013. május 1-től 2013. december 31-ig a Qualityweb Kft.-t (székhelye: 
2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 33. fszt. 2.) bízza meg azzal, hogy a szolgáltatás 
díja 215.000,- Ft + áfa/hó összeg, mely összeget a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 10/2013. (II.28.) önkormányzati rendelete 5. számú mellékletének 23. 
Vagyonkezelési feladatok címben meghatározott dologi kiadások előirányzat 
terhére biztosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az 1. pontban 

körülírt megbízási szerződés alapján a Qualityweb Kft. a következő 
szolgáltatásokat köteles nyújtani: 

 - hoszting szolgáltatás (szerverbérléssel), 
 - tartalmi adminisztráció (tartalomfeltöltés, honlap adminisztráció), 
 - adminisztrálás, karbantartás, felügyelet, 
 - grafikai újratervezés, 
 - folyamatos funkcióbővítés, 
 - egyéb kérések teljesítése. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a megbízási szerződés előkészítése 

és teljesítése során az önkormányzat részéről kapcsolattartónak a sajtószóvivőt 
jelöli ki. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Qualityweb Kft. ügyvezetőjét, 

hogy a jelen határozat közlését követő 15 napon belül a határozat 1-3. pontjának, 
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény megbízási 
szerződésre vonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével a polgármesternek 
küldje meg a megbízási szerződés tervezetét. 

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

közlésére, felhatalmazza továbbá a megbízási szerződés aláírására az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően. 
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Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a sajtószóvivő    
  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. május 3. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Kismoni László, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Sztankovics László)  – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

186/2013. (IV.25.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi vagyongazdálkodási 

feladatainak meghatározásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi vagyongazdálkodási 
feladatokat különösen az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1. A Remix épülete, a Szabadstrand, a Vidámpark, a Kemping hasznosítására 

koncepció kidolgozása. 
 
2. A Fabó Éva Sportuszoda jogi és gazdasági működtetési kereteinek felülvizsgálata. 
 
1. Az önkormányzati részesedéssel működő gazdasági társaságok működtetésének 

és feladatellátásának racionalizálása különösen az alábbiak szerint: 
 

- Az Innopark Nkft.-ben a Donbass v.a. tag üzletrésze tulajdonjogának 
megszerzése a víziközmű vagyon ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
előtt.  

- A szennyvíztisztítómű rendeltetésszerű működtetése feltételeinek kialakítása, a 
szerződésszerű teljesítés biztosítását szolgáló működtetés szervezeti 
kereteinek vizsgálata.  

- Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságokban a 
többségi befolyás kritériumainak megfelelő működést biztosítani kell a társasági 
szerződések módosításával. 

- A Média Duna Invest Kft. végelszámolásáról szóló döntés meghozatala, 
tevékenységi köreinek másik gazdasági társaságban történő ellátásával. 

 
4. Az önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenysége ellátására vonatkozó (pl.: 

közművek működtetés) szerződések felülvizsgálata. 
 
5. A Dózsa Gy. u-i tanműhely, a Kenyérgyári u-i ingatlan, és egyéb nem lakáscélú 

helyiség értékesítése, vagy költséghatékony működtetési formája kialakítása.  
 
6. Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyonnyilvántartás aktualizálására, az feltüntetve 

a korábbi adatokon felül az elsődleges közfeladat megjelölését is a törzsvagyon 
tekintetében. 

 
7. A lakás és nem lakás céljára szolgáló helyiségek, kül- és belterületi kert, illetve 

szántó és egyéb művelési ágú területek hasznosítására kötött szerződésekben 
szerepeltetni kell a bérlő invesztíciós lehetőségét a vagyon gyarapítása, 
állagmegóvása érdekében, és ennek elszámolása módját. A bérlet útján nem 
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hasznosított ingatlanokat haszonkölcsönbe vételre fel kell ajánlani a 
társasházaknak, illetve tagjainak, hogy minél kisebb fenntartási költség terhelje az 
önkormányzatot  

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2013. december 31. 

 



 75 
 

 
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), tartózkodott 6 fő (Kismoni László, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

187/2013. (IV.25.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2014. évi költségvetési koncepciójáról 
(I. ütem) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város  Közgyűlése megtárgyalta a 2014. évi költségvetés 
koncepciójának I. ütemét, az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyja és a koncepció  
további előkészítésére az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése át kívánja tekinti az 

önkormányzat működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos, korábban 
jóváhagyott stratégiai döntéseket, ennek érdekében felkéri a jegyzőt, hogy a 
hatályos tervek, szakmai programok aktualizálása érdekében  szükséges 
előterjesztéseket terjessze a közgyűlés elé.    

 
2. A jövőbeli irányok meghatározása érdekében készüljenek javaslatok a 

szükséges/célszerű módosítások irányára, tartalmára. 
 

Felelős:     
-  A közgyűlés elé terjesztésért a Polgármester 
-  az előkésztésért a jegyző. 
 
     A határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

-  a pénzügyi  bizottság elnöke, 
-  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke,  
-  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke, 
-  szakbizottságok elnökei. 

 
     A határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 

-  az alpolgármesterek, 
-  a jegyző, 
-  a szervezeti egységek  igazgatói és osztályvezetői, 

 
Határidő: 2013. júniusi közgyűlés időpontja 

 
3. A módosított stratégiai döntésekből kerüljenek meghatározásra  a 2014. évben 

végrehajtani tervezett feladatok, célkitűzések . 
 

Felelős:     
-  A közgyűlés elé terjesztésért a Polgármester 
-  az előkésztésért a jegyző. 

 



 76 
 

 
     A határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

-  a pénzügyi  bizottság elnöke, 
-  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke,  
-  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke, 
-  szakbizottságok elnökei. 

 
     A határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 

-  az alpolgármesterek, 
-  a jegyző, 
-  a szervezeti egységek  igazgatói és osztályvezetői, 

 
Határidő:    2013. szeptemberi közgyűlés időpontja 

 
4. A 2014. évben végrehajtani tervezett célokhoz kerüljenek összegyűjtésre a 

tervezéshez szükséges információk: az egyes feladatok költségigénye kerüljön 
meghatározásra . 

 
5. A központi költségvetés irányelvei ismeretében kerüljenek áttekintésre a helyi 

tervek és készüljön javaslat a szükséges korrekciók irányára, tartalmára. 
 

Felelős:     
-  A közgyűlés elé terjesztésért a Polgármester 
-  az előkésztésért a jegyző. 
 
     A határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

-  a pénzügyi  bizottság elnöke, 
-  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke,  
-  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke, 
-  szakbizottságok elnökei. 

 
     A határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 

-  az alpolgármesterek, 
-  a jegyző, 
-  a szervezeti egységek  igazgatói és osztályvezetői, 

 
Határidő: 2013. októberi közgyűlés időpontja 

 
6. A központi költségvetési törvényjavaslat ismeretében a helyi tervek és a várható 

bevételek ismeretében készüljön javaslat a bevételek – kiadások összhangjának 
megteremtése érdekében szükséges döntésekre. 

 
Felelős:   

-  A közgyűlés elé terjesztésért a Polgármester 
-  az előkésztésért a jegyző. 
 
     A határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

-  a pénzügyi  bizottság elnöke, 
-  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke,  
-  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke, 
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-  szakbizottságok elnökei. 
 
     A határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 

-  az alpolgármesterek, 
-  a jegyző, 
-  a szervezeti egységek  igazgatói és osztályvezetői, 

 
Határidő: 2013. decemberi közgyűlés időpontja 

 
7. A jogszabályi előírásoknak megfelelő határidőben kerüljön előkészítésre a 

költségvetési rendelet-tervezet és a közgyűlési előterjesztést megelőzően 
kerüljön sor az egyeztetésekre. 

 
Felelős:     

-  A közgyűlés elé terjesztésért a Polgármester 
-  az előkésztésért a jegyző. 
 
     A határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

-  a pénzügyi  bizottság elnöke, 
-  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke,  
-  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke, 
-  szakbizottságok elnökei. 

 
     A határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 

-  az alpolgármesterek, 
-  a jegyző, 
-  a szervezeti egységek  igazgatói és osztályvezetői, 

 
Határidő: 2014. január / február havi közgyűlés időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés I. határozati javaslatot – mellette szavazott 2 fő 
(Pintér Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 3 fő (Cserni Béla, Gál Roland, Lőrinczi 
Konrád), tartózkodott 10 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Kismoni László, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán)  – nem fogadta el, melyet a következő határozati javaslatban 
nyilvánított ki: 
 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
188/2013. (IV.25.) határozata 

Szabó Zsolt képviselő egyéni képviselői indítványa megtárgyalására, - melyet a 
DVCSH Kft. helyett a viziközmű-szolgáltatói tevékenységet 100%-os 

önkormányzati tulajdonban lévő újonnan alapított önkormányzati cég lássa el, 
valamint a közgyűlés nyilvánítsa ki, hogy a gázmotoros erőművek ügyében 

bírósághoz kíván fordulni - tárgyban nyújtott be 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Szabó Zsolt képviselő 
egyéni képviselői indítványa megtárgyalására, - melyet a DVCSH Kft. helyett a 
viziközmű-szolgáltatói tevékenységet 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 
újonnan alapított önkormányzati cég lássa el, valamint a közgyűlés nyilvánítsa ki, 
hogy a gázmotoros erőművek ügyében bírósághoz kíván fordulni - tárgyban nyújtott 
be” című előterjesztés I. határozati javaslatát nem fogadta el a közgyűlés. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés II. határozati javaslatot – mellette szavazott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó 
Zsolt), ellene szavazott 4 fő (Cserni Béla, Gál Roland, Gombos István, Izsák Máté), 
tartózkodott 9 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Kismoni László, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László, Tóth Kálmán)  – nem fogadta el, 
melyet a következő határozati javaslatban nyilvánított ki: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
189/2013. (IV.25.) határozata 

Szabó Zsolt képviselő egyéni képviselői indítványa megtárgyalására, - melyet a 
DVCSH Kft. helyett a viziközmű-szolgáltatói tevékenységet 100%-os 

önkormányzati tulajdonban lévő újonnan alapított önkormányzati cég lássa el, 
valamint a közgyűlés nyilvánítsa ki, hogy a gázmotoros erőművek ügyében 

bírósághoz kíván fordulni - tárgyban nyújtott be 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Szabó Zsolt képviselő 
egyéni képviselői indítványa megtárgyalására, - melyet a DVCSH Kft. helyett a 
viziközmű-szolgáltatói tevékenységet 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő 
újonnan alapított önkormányzati cég lássa el, valamint a közgyűlés nyilvánítsa ki, 
hogy a gázmotoros erőművek ügyében bírósághoz kíván fordulni - tárgyban nyújtott 
be” című előterjesztés II. határozati javaslatát nem fogadta el a közgyűlés. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Kismoni László, Pintér 
Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) ellene szavazott 8 fő (Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gál Roland, Hingyi László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Gombos István, Izsák Máté)  – 
nem fogadta el, melyet a következő határozati javaslatban nyilvánított ki: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

190/2013. (IV.25.) határozata 
Kismoni László képviselő „2013. május 1-jén a MUNKA ÜNNEPE alakalmából a 
város kerüljön fellobogózásra a március 15-én alkalmazott útvonalon” tárgyban 

benyújtott önálló képviselői indítványa megtárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Kismoni László képviselő 
„2013. május 1-jén a MUNKA ÜNNEPE alakalmából a város kerüljön fellobogózásra 
a március 15-én alkalmazott útvonalon” tárgyban benyújtott önálló képviselői 
indítványa megtárgyalásáról” című napirend határozati javaslatát nem fogadta el. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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