
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. július 9-ei ülésén 
született döntések, valamint a szavazás nyilvános adatai:  

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

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

276/2013. (VII.09.) határozata 
a közgyűlési meghívóban szereplő napirendi pont  
zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 9-ei zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DSZSZ Kft. ügyvezetői 
intézkedésének megtárgyalására” szóló előterjesztés megtárgyalására” zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c.) pontra való hivatkozással. Indoka 
az előterjesztésben szereplő információ nyilvánosságra kerülése az önkormányzat, 
illetve gazdasági társaságának üzleti érdekét sértheti.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt) – megalkotta a 25/2013. (VII.10.) önkormányzati rendeletet. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

277/2013. (VII.09.) határozata 
 a kéményseprő-ipari közszolgáltatással kapcsolatos közszolgáltatási 

szerződés módosítására vonatkozóan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Caminus Tüzeléstechnikai Kft-vel, 
2009. december 31-én, a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásra vonatkozóan 
megkötött szerződés 7. pontjában meghatározott díjtételeket módosítani kívánja 
2013. augusztus 01-jei hatályba lépéssel a határozat 1. számú mellékletét képező 
rendelet alapján, egyben felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. számú 
mellékleteként csatolt szerződésmódosítást írja alá. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért : 
                  a polgármester  
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 30. 
                 - a szerződés aláírására: 2013. július 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Selyem József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

278/2013. (VII.09.) határozata 
a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által átvett szakképző intézmények 

szállítói állományához forrás biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által átvett intézmények, 2012. december 
31-ei, valamint a 2012. évet érintő, 2013. évben érkezett szállítói állományához 
88.873.681,- Ft összegű  fedezet biztosításához a 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 szállítói tartalék sorának terhére. A pótelőirányzat az 
önkormányzat működési kiadásainak előirányzatát növeli. 

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

foglaltakat a 2013. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 
      - 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 költségvetési rendelet soron következő módosításának  
        időpontja 
  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetője 
részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a határozat megküldésére: 2013. július 17. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér 
Tamás), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

279/2013. (VII.09.) határozata 
 a Dunaújvárosi Óvodánál a gyermekétkeztetésben történt változások 

következtében megnövekedett finanszírozási igény biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújvárosi Óvodánál a 
gyermekétkeztetésben történt változások miatt bekövetkezett többlet finanszírozási 
igény 25.295 E Ft biztosításához, melynek forrásául a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete Tartalékok cím, 
Működési célú tartalék alcím, intézményi étkeztetés közbeszerzési tartaléka szolgál. 

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

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - 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 költségvetési rendelet soron következő módosításának  
        időpontja 
  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a határozat megküldésére: 2013. július 17. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, 
Szabó Zsolt) – megalkotta a 26/2013. (VII.10.) önkormányzati rendeletet.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
megalkotta a 27/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
megalkotta a 28/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

280/2013. (VII.09.) határozata 
Dunaújváros településszerkezeti tervéről szóló 171/2003. (V.15.) határozat 

módosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja – 171/2003.(V.15.) KH 

számú határozatával elfogadott – Dunaújváros Településszerkezeti Tervének 
módosítását azzal, hogy  

 
A) a 1.4.2. fejezet kibővül az alábbiakkal: 
„Az országos műemléki jegyzékben szereplő, műemléki védettséget élvező emlékek 
listája további négy értékkel bővült: 
- Rendelőintézet (Vasmű út 10. hrsz: 185) – építész: Ivánka András,  
műemléki környezet: 184/1, 184,2, 192/1, 192/2, 192/3, 192/5 hrsz.-ú ingatlanok 
(9/2004.(IV.13.) NKÖM rendelet) 
- Dózsa Mozi (Dózsa György tér 1. hrsz: 141) – építész: Szrogh György műemléki 
környezet: 139/2, 140, 142, 143/1, 144/1 hrsz.-ú ingatlanok (9/2004.(IV.13.) NKÖM 
rendelet) 
- a Kikötő épülete (Ruhagyári út 1. hrsz: 3370) – építész: Gergely István; 
műemléki környezet: 3369, 3371/7 hrsz-ú ingatlanok, 3362/2 hrsz-ú ingatlan fenti 
ingatlanok által határolt szakasza, 3361/1 hrsz-ú ingatlannak a 3362/2 hrsz-ú 
ingatlan kijelölt része által határolt szakasza (53/2011. (VIII.25.) NEFMI rendelet) 
- római kori építmény építészileg konzervált és bemutatott maradványai (Római krt. 
51/A hrsz: 451/50) 
műemléki környezet: a 451/50 hrsz.-ú ingatlan fennmaradó része és a 451/62 hrsz-ú 
ingatlan (53/2011. (VIII.25.) NEFMI rendelet) 
A fenti három létesítmény ezzel lekerült a védetté nyilvánításra felterjesztett épületek 
listájáról. Az alábbiakkal bővült a védettségre előkészítendő létesítmények listája: 
- Lakóépület együttes, Dózsa Gy. u. 24 – Bocskai I. u. 2 – Balogh Ádám u. – 
Semmelweis u. 1. (hrsz: 24/2), 
- volt anyaotthon, Semmelweis u. 5 (hrsz: 23) kollégium, 
- Vasvári Pál Általános Iskola, Petőfi liget 1-2 (hrsz: 162), 
- Római katolikus templom, Magyar út 53,(hrsz: 2450) és plébánia, Temető u 1.(hrsz: 
2448.), 
- Hajóállomás épülete, Szalki sziget (hrsz. 3355), 
- Május 1. u. 1-3-5-7-9 (163/2-3-4-5-6), 2-10 (175/5) és 12-20 (173/5), 
- Béke étterem és üzletház, Bartók tér 8. (166), 
- Vasmű főbejárat és irodaház, Vasmű tér 1-3. (331/1).” 
 
B) és 1.4.3. pont címe és tartalma az alábbiak szerint változik: 
„1.4.3. Az épített örökség alakítása és védelme 
a) helyi területi védelem alá helyezett területek, 
b) helyi egyedi védelem alá helyezett  
- épületek,  
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- épületrészek,  
- képzőművészeti alkotások, köztárgyak.” 
C) az eredeti Védelmi és korlátozási tervlap helyébe a jelen határozat mellékletét 
képező, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe foglalt tervlap kerüljön. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport bizottság elnöke 
       a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
       a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: a végrehajtás folyamatos, a felülvizsgálat közgyűlési előterjesztésére  
                2014. május 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
megalkotta a 28/2013. (VIII.30.) önkormányzati rendeletet. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

281/2013. (VII.09.) határozata 
a 14. számú felnőtt háziorvosi praxis átadásának hozzájárulására, 

a Dr. Bartos és Társa Egészségügyi Bt-vel történő feladat-ellátási szerződés 
megkötésére és a körzet helyettesítéssel történő ellátásáról 

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

a betöltetlen dunaújvárosi 14. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéséről 
szóló, a határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést Dr. Mika 
Ilona egyéni vállalkozóval írja alá, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a körzet 
helyettesítése két hónapig a Vasmű út. 10. szám alatt található, I. számú 
Rendelőintézetben történjen. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2013. július 16. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 070090043 

szolgálatszámú, 14. számú felnőtt háziorvosi praxist (telephely: 2400 
Dunaújváros, Váci Mihály utca 9) 2013. június 10. napjával a Beldoki Bt. (képv: Dr. 
Csontos Pál) a Dr. Bartos és Társa Bt. (képv.: Dr. Bartos Krisztina) részére kívánja 
elidegeníteni, egyben felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
a polgármestert, hogy az érintetteket a határozat megküldésével tájékoztassa a 
testület döntéséről. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2013. július 16. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 

Dunaújváros 14. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó területi ellátási 
kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni a Dr. Bartos és Társa  Bt-
vel (képv.: dr. Bartos Krisztina) egészségügyi szolgáltatóval.  

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

a határozat 2. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést írja alá a Dr. 
Bartos és Társa  Bt-vel, továbbá amennyiben Dr. Bartos Krisztina működési 
engedéllyel 2013. október 1. napjával még nem rendelkezik,  a jelen határozat 3. 
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számú melléklete szerinti  feladat-ellátási szerződést is  írja alá a Dr. Bartos és 
Társa  Bt-vel.  

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: - a feladat-ellátási előszerződés aláírására: 2013. július 20. 

- a feladat-ellátási szerződés aláírására (helyettesítésre): 2013. 
                      szeptember 5. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a határozat 4. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést írja alá miután 
Dr. Bartos Krisztina a praxisjogot engedélyező jogerős határozat eredeti példányát 
bemutatta.  

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2013. augusztus 21. 

 



 13 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

282/2013. (VII.09.) határozata 
a nem önkormányzati fenntartású középiskolába járó tanulók kollégiumi 

ellátási költségeinek elszámolására 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a NEBULÓ XXI. Alapítvánnyal, 
valamint a „Humán-Pszicho 2002” Oktatási és Szolgáltató Kht-vel kötött - a 
kollégiumi férőhelyek fenntartásához történő hozzájárulásról szóló - Megállapodás 
4.5 pontjában rögzítetteknek megfelelően kijelenti, hogy a 2012. évben a 
kollégiumi feladatok ellátása a normatív támogatáson felül 219.900 Ft/tanuló/év 
kiadást jelentett az önkormányzatnak.  

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

a Megállapodások értelmében az alább részletezett végszámlákat az érintett 
alapítványok részére benyújtsa, illetve visszafizesse. 

 

Fenntartó végszámla összege (Ft) 

NEBULÓ XXI. Alapítvány - 240 310  

Humán-Pszicho 2002 Oktatási és Szolgáltató Kht. 20 730  

 

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
     - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                 a gazdasági igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére 2013. július 15. 
                 - a határozat végrehajtására: 2013. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Selyem József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

283/2013. (VII.09.) határozata 
javaslat a nyári napközis tábor étkeztetésének biztosításához szükséges 

összeg  fedezetének meghatározásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi költségvetésről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. 
mellékletének Általános tartalék sora terhére biztosítja a nyári napközis tábor 
étkeztetési feladatainak ellátásához szükséges 987.000,- + áfa összeget. 

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

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

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester 
               - kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

284/2013. (VII. 09.) határozata  
a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 227/2002. (VII. 11.) KH számú 
határozatával elfogadott Dunaújvárosi Óvoda alapító okirata módosítására az alábbi 
módosító okiratot fogadja el: 
 

“ALAPÍTÓ  OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) a  
Dunaújvárosi Óvoda  227/2002. (VII. 11.) KH számú határozatával elfogadott Alapító 
Okiratát az alábbiak szerint módosítja:  
 
1) Az Alapító okirat számozása helyébe a következő számozás lép: 
„ Szám: AO-Ó-3.14” 
 
2) Az Alapító okirat 1. pontja helyébe a következő lép: 
„1. Az intézmény hivatalos neve:  Dunaújvárosi Óvoda 
 
  Az intézmény feladatellátási helyei: 
  - székhelye:    Dunaújváros, Pajtás utca 2. 
   - telephelyei, tagintézményei: Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Tagóvodája 
  Dunaújváros, Pajtás utca 2. 
  Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodája 
  Dunaújváros, Gábor Á. u. 2-4. 
  Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája 
  Dunaújváros, Gagarin tér 1. 
  Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája 
  Dunaújváros, Földes Ferenc liget 1. 
   Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Tagóvodája 
  Dunaújváros, Gorkij utca 3/b. 
  Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodája 
  Dunaújváros, Batsányi u. 2-4. 
  Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvodája 
  Dunaújváros, Petőfi u. 4. 
  Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodája 
  Dunaújváros, Ady Endre u. 1/a. 
  Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvodája 
   Dunaújváros, Lilla köz 1. 
  Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Tagóvodája 
  Dunaújváros, Garibaldi u. 1. 
  Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Tagóvodája 
  Dunaújváros, Március 15. tér 12. 
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  Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Tagóvodája 
  Dunaújváros, Lajos király krt. 31. 
  Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája 
  Dunaújváros, Ságvári u. 7. 
  Dunaújvárosi Óvoda Zalka Máté utcai Tagóvodája 
  Dunaújváros, Zalka M. u. 7. 
                                                    Dunaújvárosi Óvoda Raktára 
  Dunaújváros, Vigadó u. 2. 
 Törzsszáma:  365952 
 OM azonosítója:  029842 
 Alapítás éve:  1973. 
    Működési köre:  Dunaújváros város közigazgatási területe. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által meghatározott működési körzet keretei között 
kötelező felvételt biztosító óvoda. Szabad kapacitása terhére vidékről bejáró 
gyermekeket is fogadhat.” 
 
3) Az Alapító okirat 2. pontja helyébe a következő lép: 
 
„2. Az intézmény alapító szervének neve, székhelye: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
 Önkormányzat jogelődje: Városi Tanács 
 2400 Dunaújváros Lenin tér 1-2. 
 
2. a) Az alapítói jogok gyakorlójának neve, székhelye: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
    Önkormányzata  
   2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
 
2. b) Az intézmény irányító szervének neve, székhelye: Dunaújváros Megyei Jogú Város 
    Közgyűlése 
 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
 
2.c) Az intézmény fenntartójának neve, székhelye:  Dunaújváros Megyei Jog Város 
   Önkormányzata  
   2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2. 
 
2. d) Az intézmény működtetőjének neve, székhelye:  Dunaújváros Megyei Jog Város 
   Önkormányzata  
   2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.” 
 
4.) Az Alapító okirat 3. pontja helyébe a következő lép: 
„3. Az intézmény jogállása: jogi személyként működő helyi önkormányzati 
költségvetési   szerv” 
 
5.) Az Alapító okirat 4. pontja helyébe a következő lép: 
„4. Az intézmény típusa:   óvoda „ 
 
6.) Az Alapító okirat 5. pontja helyébe a következő lép: 
„5. Az intézmény alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai 
nevelés” 
 
7) Az Alapító okirat 6. pontja helyébe a következő lép: 
„6. Az intézmény gazdálkodási besorolása: önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv” 
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8) Az Alapító okirat 7. pontja helyébe a következő lép: 
„7. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 1600 fő 
     Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi Tagóvodája        7 csoport, 175 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodája 7 csoport, 175 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája 4 csoport, 100 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája 4 csoport, 100 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág Tagóvodája 4 csoport, 100 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodája 5 csoport, 125 férőhely  
     Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvodája 1 csoport,   25 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső Tagóvodája 3 csoport,   75 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvodája 5 csoport, 125 férőhely  
  Dunaújvárosi Óvoda Mesevár Tagóvodája 2 csoport,   50 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Tagóvodája 7 csoport, 175 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép Tagóvodája 4 csoport, 100 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája 4 csoport, 100 férőhely  
 Dunaújvárosi Óvoda Zalka Máté utcai Tagóvodája 7 csoport, 175 férőhely” 
 
9) Az Alapító okirat 10. a. pontja helyébe a következő lép:  

„10. a) Az intézmény alaptevékenységei: 
Ellátja a kiemelt figyelmet igénylő gyermeket: 

− a) különleges bánásmódot igénylő gyermek: 
− aa) sajátos nevelési igényű gyermek  
− ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek  
− ac) kiemelten tehetséges gyermek  

 
Kötelező feladata, hogy ellássa az óvodai nevelés feladatait a közoktatási törvény, a 
nemzeti köznevelési törvény előírása, a kormány mindenkor hatályos rendeletével 
kiadott Óvodai nevelés országos alapprogramja alapján készített óvodai nevelési 
program, pedagógiai-program alapján. 
 
Az intézmény nevelési tevékenységének sajátosságai: 
Valamennyi csoportban integrált nevelést biztosít az önkormányzat Dunaújváros 
Közgyűlése 328/2008. (VI.19.) KH számú határozata alapján. 
 
TEÁOR szerinti besorolás  
8510  Iskolai előkészítő oktatás 
5629 Egyéb vendéglátás 
6820  Saját tulajdonú bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
8560  Oktatást kiegészítő tevékenység 
8559 Máshova nem sorolható egyéb oktatás 
8690  Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
9313 Testedzés szolgáltatás 
8219 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 
 
Államháztartási szakágazati rend szerinti besorolás 
851020  Óvodai nevelés”  
 
10 ) Az Alapító okirat 10.d. pontja hatályon kívül kerül. 
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11) Az Alapító okirat 11/B. pontja hatályon kívül kerül. 
 
 
12) Az Alapító okirat 11/C. pontja helyébe a következő lép: 
 
„11/C. A költségvetési szerv közfeladatának, szakmai alaptevékenységének 
államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása 
 
Óvodai nevelés, ellátás 8510111 
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása  8510121 
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. 
 
Óvodai intézményi étkeztetés              5629121 
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése            6800021 
Munkahelyi étkeztetés               5629171 
Szakmai továbbképzések               8559351 
Ifjúsági-egészségügyi gondozás              8690421 
Szabadidős-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása          9313011 
Fejlesztő felkészítés               8560131 
Rövid időtartamú közfoglalkoztatás             8904411 
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb  
időtartamú közfoglalkoztatása              8904421 
Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás             8210001 
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása           9102111 
 
Szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tevékenység: 
8560992  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység  
 
Vállalkozási jellegű tevékenységek: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem 
végez.” 
 
13) Az Alapító okirat 12. pontja helyébe a következő lép: 
„12. A feladat ellátását szolgáló vagyon:  
 
A 147/1992. (XI. 06.) Kormányrendeletben az önkormányzatok tulajdonában lévő 
ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szabályozottak alapján az 
intézmény használatában lévő, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon 
az alább részletezettek szerint: 
 
Ingatlan: 
Az intézmény székhelye a 464 hrsz. alatt található kizárólagos önkormányzati 
tulajdonában lévő 5672 m2 nagyságú – természetben Dunaújváros, Pajtás u. 2. szám 
alatti ingatlanvagyon. Az intézmény székhelyén működik a Dunaújvárosi Óvoda 
Római Városrészi Tagóvodája. 
 

Intézmény Tagintézmény  Hrsz. Terület Tulajdonos 
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(m2) 
Csillagvirág Tagóvoda   Dunaújváros, 

Gorkij u. 3/b. 
125 4283 Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

Duna-parti Tagóvoda Dunaújváros, 
Batsányi u. 2-4. 

68/3 3851 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Aprók Háza Tagóvoda Dunaújváros, 

Gábor Á. u. 4. 
13/1 6435 Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

Aranyalma Tagóvoda Dunaújváros, 
Gagarin tér 1. 

203 3480 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Bóbita Tagóvoda Dunaújváros, 

Földes F. liget 
1. 

730/102 4386 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Katica Tagóvoda Dunaújváros, 

Petőfi u. 4. 
2158 1362 Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

Kincskereső Tagóvoda Dunaújváros, 
Ady E. u. 1/a 

187 3076 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Margaréta Tagóvoda Dunaújváros, 

Lilla köz 1. 
42/8 4321 Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

Mesevár Tagóvoda Dunaújváros, 
Garibaldi u. 1. 

231/1 2929 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Napsugár Tagóvoda 
 

Dunaújváros, 
Március 15. tér 

12. 

730/56 5637 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Százszorszép Tagóvoda Dunaújváros, 

Lajos király krt. 
31. 

730/53 3125 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Szivárvány Tagóvoda Dunaújváros, 

Ságvári u. 7. 
488 4003 Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 
Önkormányzata 

Zalka Máté utcai 
Tagóvoda 

Dunaújváros, 
Zalka M. u. 7. 

51 4819 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
Dunaújvárosi Óvoda 
raktára 

Dunaújváros, 
Vigadó u. 2. 

68/3 785 Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 

Önkormányzata 
 
Ingóságok: 
Az intézmény számviteli nyilvántartásában szereplő adatok szerint.” 
 
14) Az Alapító okirat 14. pontja helyébe a következő lép: 
 
„14. Az intézmény vezetőjének megbízási rendje:  
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján a megbízás 
határozott időre (5 évre), nyilvános pályázati eljárás útján történik. „ 
 
15) Az Alapító okirat 15. pontja helyébe a következő lép: 
 
„15. Az intézmény képviseletére jogosult: 
Az intézmény igazgatója, illetve az intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatában meghatározottak szerint megbízott alkalmazott. „ 
 
16) Az Alapító okirat 16. pontja helyébe a következő lép: 
 
„16. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok 
megjelölése: 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény.” 
 
17) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot aláírja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a módosító 
okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot 
küldje meg a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervnek, az Oktatási Hivatalnak és a 
Fejér Megyei Kormányhivatalnak. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. július 17. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene 
szavazott 1 fő (Pintér Attila), tartózkodott 1 fő (Selyem József) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

285/2013. (VII.09.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában pedagógiai munkát segítő munkakörök számának 

módosítására 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. szeptember 1-jei hatállyal a 
Dunaújvárosi Óvoda részére 1 fő óvodatitkár, 2,5 fő takarító, 12 fő pedagógiai 
asszisztens és 1 fő rendszergazda létszámfejlesztést nem biztosít, hanem felkéri a 
Dunaújvárosi Óvoda vezetőjét, hogy a feladatot Dunaújvárosi Óvoda működtetési 
költségei átcsoportosításával, a jelenlegi önkormányzati költségvetési támogatás 
növelése nélkül, belső átcsoportosítással és szervezéssel oldja meg, az alkalmazott 
pedagógus létszám, az önként vállalt feladatok, óvodai összekötők alkalmazásának 
kérdése, a tagintézmény vezetők kötelező óraszáma, az átfedési idő csökkentése 
áttekintése mellett és a megoldási javaslatát terjessze a soron következő első, 
rendes közgyűlésre.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                 a Jogi és Szervezési Igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat megküldésére:  2013. július 15.  
       - a határozat végrehajtására:  2013. szeptember 19.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

286/2013. (VII.09.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2013. (II. 28.) határozata 1. 

pontjában szereplő összegek javítására. 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 44/2013. (II.28.) határozatának 1. 

pontját az alábbiak szerint kijavítja: 
„ 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola) a 2013. április 1-
jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és rezsiköltséget) az 
alábbiak szerint határozza meg: 

 
1.1.1. Intézmény nyersanyagköltség 

Ft/nap/adag 
Rezsi 

Ft/nap/adag 
Vállalkozói díj 
Ft/nap/adag 

Óvoda 310,00 + áfa 336,00 + áfa 646,00 +áfa 
Általános iskolai 
napközi otthon 

 
383,00 +áfa 

 

 
329,00 +áfa 

 

 
712,00 +áfa 

Általános iskolai ebéd 261,00 +áfa 175,00 +áfa 436,00 +áfa 
Középiskolai ebéd 278,00 +áfa 210,00 +áfa 488,00 +áfa 
Középiskolai kollégium 
 reggeli 
 ebéd 
 vacsora 

639,00 +áfa 
145,00 +áfa 
278,00 +áfa 
216,00 +áfa 

571,00 +áfa 
163,00 +áfa 
210,00 +áfa 
198,00 +áfa 

1210,00 +áfa 
308,00 +áfa 
488,00 +áfa 
414,00 +áfa 

” 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a jelen 

határozat közlésére. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                     a polgármester                  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

287/2013. (VII.09.) határozata 
a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás Alapszabálya 

elfogadására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 

képező Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulás Alapszabályát, 
valamint felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. 

 
    Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 

Határidő:   2013. július 25. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Önsegélyező Társulásba Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata képviseletére Cserna Gábor polgármestert delegálja. A 
polgármester akadályoztatása esetén DMJV Önkormányzatát a mindenkori humán 
ügyekért felelős alpolgármester képviseli. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 

Önsegélyező Társulás részére évente 25 Ft/fő tagdíjat biztosít a 2013. évi állandó 
lakosságszám alapján. 

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

Határidő:   2013. szeptember 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi  

Önsegélyező Társulás Alapszabálya elfogadásával egyidejűleg, a Fejér Megyei 
Védelmi Bizottság kezdeményezésére a Fejér Megyei Önkormányzat és megye 
települési önkormányzatainak önkéntes részvételével és tagságával – 1997-es év 
elejétől Katasztrófa Alap - /módosítás után Katasztrófavédelmi Önsegélyező 
Társulás/ működését szabályozó Szabályzatát, valamint annak elfogadásáról 
szóló DMJV Közgyűlése 429/2012. (X.18.) határozatát hatályon kívül helyezi. 

 
    Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
    Határidő: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

288/2013. (VII.09.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város nemzetiségi önkormányzataival megkötött 

együttműködési megállapodás módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 364/2012.(VII.05.) határozatával 

elfogadott, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Nemzetiségi Önkormányzatai között létrejött együttműködési 
megállapodás 1. sz. módosítását a határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 

 
2.  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 1. 

sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

290/2013. (VII.09.) határozata 
a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - figyelembe véve a Székesfehérvári 
Törvényszék Pk.60.459/1990/63.számú hiánypótlási végzését - a Dunaferr Art 
Dunaújváros Alapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot 
fogadja el:  
 

„MÓDOSÍTÓ OKIRAT 
DUNAFERR-ART DUNAÚJVÁROS ALAPÍTVÁNY 

 
1) Törlésre kerül az alcímből az  „Az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseivel egységes 
szerkezetben” szövegrészlet. 
 
2) A preambulumból törlésre kerül a „mint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. 
évi CLVI. tv. hatálya alá tartozó” szövegrészlet. 
 
3)  A 2. pontból törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: 
„Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely  az 
önkormányzatokról szóló, 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdése, valamint a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes 
centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 
121 szakaszában meghatározottak alapján a helyi önkormányzatoknak kell 
gondoskodniuk.” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Az alapítvány közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amely a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) 
bekezdés 7. pontja alapján az önkormányzat kötelező feladata.” 
A 2. pont utolsó mondata törlésre kerül. 
4) Az alapító okirat 3. pontjából törlésre kerül az alábbi szövegrészlet: 
„Postacím: 2401. Dunaújváros, Pf.110.  DUNAFERR-ART  DUNAÚJVÁROS” 
 
5) A 6. pont 2. és 3.  bekezdése törlésre kerül, helyükbe az alábbi rendelkezés lép: 
„1990 és 2000 között a kuratórium 4 alkalommal nemzetközi acélszobrász 
alkotótelepet szervezett.  
Az alkotótelepeken készült nagyméretű, Dunaújváros közterein elhelyezett műveket 
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 401/0204/2011 ügyiratszámon keletkezett 
határozatával védett műtárgyegyüttessé nyilvánította. A kuratórium fő feladata a 
védett műtárgyegyüttes kezelése, megóvása, restaurálása.” 
 
6) Az alapító okirat 7. pont utolsó bekezdéséből törlésre kerül az alábbi rendelkezés: 
„Az így elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági jelentést az alapítóknak meg 
kell küldeni - tárgy évet követő március 31-éig - a gazdálkodás legfontosabb adatait, 
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nyilvánosságra kell hozni. A nyilvánosságra hozatal módja a helyi médiák útján 
történik.” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„ Az elfogadott beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletét az egyesülési jogról, 
a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírtak szerint köteles letétbe helyezni 
és közzétenni.” 
 
7) Az alapító okirat 8. pontja [kuratórium] 
Az alábbi szövegrész törlésre kerül: 
„Elnöke: KLEIN ANDRÁS MIKLÓS ,  
Lakcíme: 2400. Dunaújváros Babits M. u.10.” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„Elnöke: Várnai Gyula 
Lakcíme: 2400 Dunaújváros, Dunasor 3. 4/2.” 
A kuratórium tagjai felsorolásában az alábbi változások kerülnek átvezetésre: 
A Kismoni László alpolgármester szövegrészlet törlésre kerül, helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: „Szabó Zsolt Róbert  2400 Dunaújváros, Petőfi út 1A.”. 
A Partvédelmi Vállalat igazgatója szövegrészlet törlésre kerül, helyébe az alábbi 
szöveg kerül: „2400 Dunaújváros, Diófa utca 50.” 
Törlésre kerül a művészettörténész szövegrészlet helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„8000 Székesfehérvár, Jókai út 11.” 
Törlésre kerül a „Várnai Gyula képzőművész” szövegrész, helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Klein András Miklós 2400 Dunaújváros, Babits M. út 10.” 
Törlésre kerül a vezérigazgató szövegrészlet, helyébe az alábbi szöveg kerül: 
„2400 Dunaújváros, Építők útja 12.” 
Törlésre kerül a „Topánka György ügyvezető igazgató” helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Prosek Zoltán 2400 Dunaújváros, Martinovics utca 27.” 
 
Az „Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli” mondat kiegészül: „azzal, hogy 
utalványozási és bankszámla feletti rendelkezés során Prosek Zoltán vagy 
Szécsenfalvi László aláírása is szükséges. Egyebekben az elnök akadályoztatása 
esetén bármely két kuratóriumi tag együttes eljárása és aláírása szükséges.” 
 
 Törlésre kerül az alábbi mondat: 
„Utalványozási és bankszámla feletti rendelkezési joggal rendelkeznek  
1. helyen aláíróként: Klein András Miklós vagy Kismoni László 
2. helyen aláíróként: Várnai Gyula vagy Topánka György” 
Helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 „Utalványozási és bankszámla feletti rendelkezési joggal rendelkeznek Várnai 
Gyula, Prosek Zoltán és Szécsenfalvi László. Az utalvány  bármely  felsorolt  két fő 
egyidejű aláírása esetén érvényes.” 
 
7) Az alapító okirat 10. pont 2. mondata törlésre kerül. 
 
8) Az Alapító Okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak.” 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratot aláírja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
módosítások bejegyzésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg, a 
nyilvántartásba bejegyzett adatok megváltozásának bejegyzéséről szóló kérelmet 
küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék részére. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:       2013. július 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány alapító okiratának módosításokkal 
egybeszerkesztett szövegét a helyben szokásos módon tegye közzé. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő:        a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Dr. Vántus Judit módosítását  – mellette szavazott 
12 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

291/2013. (VII.09.) határozata 
 Lifepk 1000 defibrillátor beszerzésének tárgyában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meg kívánja vásárolni a Lifepk 1000 

defibrillátort annak érdekében, hogy a Fabó Éva Sportuszodában életmentő eszköz 
álljon rendelkezésre, 980.000,- Ft + Áfa, azaz 1.244.600,- Ft összegért, és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatok közül a 
legalacsonyabbra vonatkozóan a vételár kifizetésére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a végrehajtásban való közreműködésért:   
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: az adásvételi szerződés megkötésére: 2013. július 31. 
            
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 1. pontban 

foglalt eszköz megvásárlására az összegyűlt 20.000,- Ft mellett bruttó 1.224.600,- 
összeget biztosít általános tartalék előirányzat terhére és utasítja a jegyzőt, hogy a 
kötelezettségvállalás keretösszegét a 2013. évi költségvetés következő 
módosításakor vegye figyelembe, valamint felkéri a polgármestert a döntéssel 
összegfüggő 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: - 2013. évi önkormányzati költségvetés soron követező módosításának 
időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

292/2013. (VII.09.) határozata 
ingatlanrész biztosítására a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány részére 

(Munkás Művelődési Központ első emeleti része) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az MMK NKft. ügyvezetőjét, hogy 
a Göllner Mária Waldorf Pedagógiai Alapítvány dunaújvárosi szervezetével 
tárgyalásokat folytasson és a társasági szerződésben foglaltak szerint hozza meg a 
gazdasági társaság a döntést arról, hogy az Alapítvány részére tudja-e a tárgyalások 
alapján biztosítani az MMK Nkft. 2014. szeptember 01-től Munkás Művelődési Központ 
első emeleti részét, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az MMK NKft. ügyvezetője 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

293/2013. (VII.09.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása részére fizetendő 

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

Kistérségi  Társulásának 2013. évi tagönkormányzati hozzájárulását 10.711.800 Ft 
összegben állapítja  meg.  Az összeg fedezete 6.855 E Ft-ig Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata  Közgyűlésének 10/2013. (III.1.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet átadott pénzeszközök  sora, további 
3.753 E Ft-ig az 5. melléklet tartalékok költségvetési cím alatt lévő helyi 
szervezetek támogatási tartalékai előirányzata és a 103.800 Ft összeg fedezete 
szintén  5. melléklet tartalékok költségvetési cím alatt lévő helyi szervezetek 
támogatási tartalékai  előirányzata. 

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

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

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

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

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

294/2013. (VII.09.) határozata 
az International Emergency Service Kft-vel megkötött feladat-ellátási szerződés 

3. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az International Emergency Service Kft. 
(székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165.) között 2012. május 29-én aláírt 
feladat-ellátási szerződés 2. pontja 2013. július 1. napjától módosuljon a 
helyettesítő orvos személyének változása miatt. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 1. számú 

mellékletét képező „Feladat-ellátási szerződés felnőtt háziorvosi feladatok 
végzésére Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti rendelőt használó szolgáltatók 
esetében” megnevezésű szerződés 3. számú módosítását, és a határozat 2. 
számú mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt feladat-
ellátási szerződést, egyben felkéri a polgármestert, hogy az érintettet a határozat 
megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről és a szerződést módosító, 
valamint egységes szerkezetbe foglalt okiratot írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. július 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 f 
(Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

295/2013. (VII.9.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, igazgatói beosztás 

betöltésére irányuló pályázat kiírásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet (2400 Dunaújváros, Római krt. 51.) vezetésére, 
igazgatói beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján a határozat 
mellékletét képező pályázati felhívás szerint.  

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

Nemzeti Közigazgatási Intézet Internetes oldalán, és Dunaújváros Megyei Jogú 
Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
Határidő:      2013. július 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 

véleményezésére három tagú szakértő bizottságot hoz létre, egyben felkéri a 
bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban 
juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A bizottság 
írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság 
külön intézkedés nélkül megszűnik. A bizottság feladatainak ellátásával a 
közgyűlés 

- Szepesi Attila gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármestert, 
- Dr. Ragó Pál koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős 

alpolgármestert, 
- Benkovics Kornélia gazdasági igazgatót bízza meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a végrehajtásában való közreműködésért: 
     a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
Határidő:    2013. szeptember 5. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

szakértő bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a következő 
közgyűlés rendes ülése elé. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a végrehajtásában való közreműködésért: 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
   - a végrehajtás előkészítésében való közreműködésért: 

 - a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság vezetője 
Határidő:    2013. szeptember 19. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

296/2013. (VII.09.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 

Szertevezet 2013. június 10-én kelt, a határozat mellékletét képező Szervezeti és 
Működési Szabályzatát jóváhagyja. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

297/2013. (VII.09.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatójáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatót, és utasítja a polgármestert, hogy 
kiadvány formájában tegye azt közzé és hozzáférhetővé a lakosság számára többek 
között az önkormányzat hivatalos Internetes honlapján is. 
 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2013. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

298/2013. (VII.09.) határozata 
az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírásáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum igazgatói 

beosztás ellátására a határozat mellékletét képező pályázatot írja ki. 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről a Közigazgatási 
Személyügyi és Képzési Központ Internetes oldalán és a www.dunaujvaros.hu 
honlapon. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgatóság igazgatója 
      a szervezési és jogi igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. július 15. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beérkező pályázatok 

véleményezésére szakmai-szakértő bizottságot kér fel, amelynek tagjai: 
- a Pulszky Társaság- Magyar Múzeumi Egyesület képviselője, 

 - az intézményi reprezentatív szakszervezet által delegált tag, 
- az intézmény Közalkalmazotti képviselője. 

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

fel a 3.) pontban felsorolt szakmai szövetséget, és intézményi érdekképviseleti 
szervezeteket, hogy 1-1 főt delegáljanak a pályázatokat véleményező alkalmi 
bizottságba. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a szervezési és jogi igazgatóság igazgatója 
Határidő: 2013. július 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

299/2013. (VII.09.) határozata 
A Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2012. évi közhasznúsági 

beszámolójának elfogadásáról - megtárgyalásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt., mint alapító, által létrehozott Dr. Kovács Pál Közszolgálati 
Újrakezdési Alapítvány – a határozat mellékletét képező - 2012. évi 
beszámolóját, valamint közhasznúsági jelentését megtárgyalta, és tudomásul 
veszi. 

 
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. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

300/2013. (VII.09.) határozata 
javaslat a Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány 2012. évre vonatkozó 

közhasznúsági jelentéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 
Dunaújváros Ifjúságáért Közalapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentését határozat 
1. számú melléklete szerint, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  a határozat közlésére: 2013. július 12.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

301/2013. (VII.09.) határozata 
a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú 

Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének megbízási szerződése jóváhagyására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DF-DKA Dunaújvárosi Főiskola-

Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjével, 
Szemenyei Istvánnal az ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó, a határozat 1. 
mellékletében meghatározott tartalmú megbízási szerződést jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

megbízási szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
        - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                    
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a megbízási szerződés aláírására: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

302/2013. (VII.09.) határozata 
az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének munkaszerződése 

jóváhagyására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. új 

ügyvezetőjével, Szántó Péterrel az ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó, a 
határozat 1. mellékletében meghatározott tartalmú munkaszerződést jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az MMK Közhasznú 

Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1. pontja alapján szavazzon. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

munkaszerződés aláírására az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlésének a 
munkaszerződésre vonatkozó határozatának kézhezvételét követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
        - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                    
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a munkaszerződés aláírására: az MMK Közhasznú Nonprofit Kft.   
                   taggyűlését követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
303/2013. (VII.09.) határozata 

az INNOPARK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjének 
megbízási szerződése jóváhagyására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az INNOPARK Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetőjével, Mádai Balázzsal az ügyvezetői 
feladatok ellátására vonatkozó, a határozat 1. mellékletében meghatározott 
tartalmú megbízási szerződést jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az INNOPARK 

Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság 
taggyűlésén a jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

munkaszerződés aláírására az INNOPARK Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 
Kft. taggyűlésének a megbízási szerződésre vonatkozó határozatának 
kézhezvételét követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
        - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                    
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a megbízási szerződés aláírására: az INNOPARK Kiemelkedően 

Közhasznú Nonprofit Kft. taggyűlését követő 15 napon belül 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem 
József), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

304/2013. (VII.09.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Non-Profit Kft. új 

ügyvezetőjének munkaszerződése jóváhagyására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

Közhasznú Non-profit Kft. új ügyvezetőjével, Szántó Ákossal megkötendő, az 
ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó, a határozat 1. mellékletében 
meghatározott tartalmú munkaszerződést jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

munkaszerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
        - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                    
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a munkaszerződés aláírására: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, 
Selyem József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

305/2013. (VII.09.) határozata 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. új ügyvezetőjének megbízási 

szerződése jóváhagyására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. új ügyvezetőjével, Kindle Csabával az ügyvezetői feladatok 
ellátására vonatkozó, a határozat 1. mellékletében meghatározott tartalmú 
munkaszerződést jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

munkaszerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester  
       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:                    
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a munkaszerződés aláírására: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 1. pontjában új 
könyvvizsgálónak Tóthné Nagy Etelkát – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, 
Selyem József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
306/2013. (VII.09.) határozata 

a DUNANETT Kft. új ügyvezetője, illetve könyvvizsgálója jelöléséről szóló 
225/2013. (V.23.) határozat módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 225/2013. (V.23.) határozatának 2. 

pontját a következőre módosítja: 

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ptk. 685/B. §, a gazdasági 
társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény, a köztulajdonban álló gazdasági 
társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 1. §-ának 
a)-b) pontja, valamint az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 1/2008. 
(I.18.) önkormányzati rendelet rendelkezései alapján a DUNANETT Kft. 
taggyűlésének javasolja a gazdasági társaság új könyvvizsgálójának Tóthné Nagy 
Etelkát (születési idő: 1956.09.20., anyja neve: Kiss Etelka, lakcíme: 2400 
Dunaújváros, Károlyi M. sor 2. II. 1., könyvvizsgálói engedély száma: 000439) 
megválasztani 2013. június 1. napjától 2014. május 31-ig szóló, határozott 
időtartamra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját, hogy a DUNANETT Kft. taggyűlésén a jelen határozat 1. 
pontjában foglaltak alapján szavazzon, a taggyűlés határozatát küldje meg a 
polgármester részére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját a taggyűlés határozatával módosított és egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződés aláírására. 

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

közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásáért: 
       a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, 
Selyem József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

307/2013. (VII.09.) határozata 
a Média Duna Invest Kft. ügyvezetőjének jelöléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 223/2013. (V.23.) határozatának 1. 

pontját hatályon kívül helyezi.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a gazdasági társaságokról szóló 

2006. évi IV. törvény, valamint az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
1/2008. (I.18.) önkormányzati rendelet 22. § (2) bekezdésének e) pontja alapján a 
Média Duna Invest Kft (székhelye: 2400 Dunaújváros, Derkovits u. 6., Cg.07-09-
007310) új ügyvezetőjének Varga Richárdot (születési hely, idő: Dunaújváros, 
1974.12.20., anyja neve: Varga Klára, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 6. 
fsz. 4.) választja meg 2013. június 1. napjától 2014. május 31-ig szóló, határozott 
időtartamra, azzal, hogy az ügyvezető feladatait munkaviszonyban látja el, bruttó 
150.000,- Ft/hó díjazás mellett. 

 
3. 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 23. pontját az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
„23. Az alapító a társaság ügyvezetőjének Varga Richárd (születési hely, idő: 
Dunaújváros, 1974.12.20., anyja neve: Varga Klára) 2400 Dunaújváros, Bartók B. 
u. 6. fsz. 4. szám alatti lakost jelöli ki 2013. június 01. napjától kezdődően 2014. 
május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra. 

 
A vezető tisztségviselőt e minőségben megillető jogokra és az őt terhelő 
kötelezettségekre – a törvényben meghatározott eltérésekkel –  
a) a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy 
b) a munkaviszonyra irányadó szabályokat  
kell alkalmazni.” 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Média Duna Invest Kft. 

ügyvezetőjét a határozat 2-3. 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. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Média Duna Invest Kft. új 

ügyvezetőjével, Varga Richárddal az ügyvezetői feladatok ellátására vonatkozó, a 
határozat 1. mellékletében meghatározott tartalmú munkaszerződést jóváhagyja. 
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6. 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, valamint a munkaszerződés 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester  
     - a határozat végrehajtásáért:                              
                a Média Duna Invest Kft. ügyvezetője 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 15. 
        - az alapító okirat aláírására: 2013. július 31. 
                  - a munkaszerződés/megbízási szerződés aláírására: 2013. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér 
Tamás), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
308/2013. (VII.09.) határozata 

A Dunaújváros, Szalki-szigeti kemping területén épített faházak vizesblokk 
kialakítási munkáiról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Szalki-szigeti 

kemping területén épített faházak vizesblokk kialakítási munkáit bruttó 3.020.755.-
Ft keretösszegért a DVG Zrt-vel elkészítteti. Egyúttal utasítja a polgármestert, 
hogy a vállalkozási szerződést a DVG Zrt-vel írja alá.  

 
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:  a szerződés aláírására: 2013. július 19. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban szereplő munkához 

szükséges 3.020.755..-Ft bruttó összeget a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 10/2013. (III.1.)  önkormányzati rendelete 5. mellékletében az „Általános 
tartalék” sorában szereplő előirányzat terhére biztosítja. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
    Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                       a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és főépítészi igazgató 
  - a költségvetés módosításáért: 
    a jegyző 
       - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    Határidő:  a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

309/2013. (VII.09.) határozata 
a DVG Zrt-vel kötött, a  radari sporttelep üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

módosítása tárgyában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a 
dunaújvárosi radari tömegsporttelepen 2013. május 14. napján és 2013. május 29. 
napján betörés történt. Ezért Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy 
határoz, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel 2013. február 1. napján 
kötött Üzemeltetési szerződés 3.5. pontját módosítani kívánja oly módon, hogy a 
további értékvesztés, állagromlás elkerülése érdekében 2013. május 30-tól 2013. 
december 31-ig  a DVG Zrt-t az épületek naponta 24 órában történő őrzésével 
bízza meg változatlan, azaz 880,-Ft/óra/fő + áfa vállalkozási díj ellenében.  

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

hozott döntése mintegy 1.713.040,-Ft + áfa többletköltséget jelent a 2013. évben a 
megnövekedett őrzési órák miatt a 126/2013.(III.28.) határozatban foglaltakhoz 
képest.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Zrt-t a radari 

tömegsporttelepen lévő építmények betörés utáni villamos elosztó szekrényének 
helyreállításával, a szabványos villamos mérőhely kialakításával, valamint az 
épületek villamos betáplálásának helyreállításával, egyúttal a Közgyűlés 
üzemeltetési költségként elismeri a DVG Zrt., mint üzemeltető ezen munkálatainak 
igazolt kiadásait 355.234,-Ft + áfa értékben.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező, az üzemeltetési szerződés módosítás 
aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester   
      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
         a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a szerződés módosítás aláírására: 2013. július 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. és 3. pontban szereplő kiadások 

forrásaként a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 10/2013.(III.01.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklete 23. cím Vagyonkezelési feladatok, dologi 
kiadások sorát jelöli meg, egyúttal utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
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        a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2013. július 30.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
310/2013. (VII.09.) határozata 

a dunaújvárosi 173/7/A/27 hrsz-ú ingatlan (Vasmű út 17.) értékesítéséről 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV 

Önkormányzata tulajdonában álló dunaújvárosi 173/7/A/27 hrsz-ú, 10 m2 
nagyságú, természetben a Dunaújváros, Vasmű út 17. szám alatti helyiség 
értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, egyúttal 
utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját az ingatlan értékesítésére vonatkozó 
új pályázati felhívás közzétételére. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 61/2013.(II.28.) határozata azon 

rendelkezését, miszerint az 1. pontban megjelölt ingatlan nyertes pályázója Vass 
Tamás (2400 Dunaújváros, Bartók B. u. 2. fszt. 3.), hatályon kívül helyezi, 
egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati biztosítéknak a pályázó részére 
történő visszafizetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
311/2013. (VII.09.) határozata 

a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés /2013. április-december hónap/ 1. számú 

módosítására, valamint hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződés 
megkötéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1 sz. mellékletében 

megadottak szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság között a 2013. 
március 29-én  létrejött a 2013. április-december hónapokra szóló szolgáltatási 
keretszerződést. A keretszerződés köztéri hulladékgyűjtő edények kosarak ürítése 
sorát 11.296.122 Ft-ra  csökkenti, DMJV Közgyűlése a keretszerződés összegét 
404.311.743 Ft-ra módosítja. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. 
április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. módosítását írja 
alá. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2013. július 10. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat 2. számú 

mellékletét képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződést, 
19.428.050,-Ft összegben. 

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

a DUNANETT Kft-vel a 3. pontban jóváhagyott keretszerződést írja alá. 
 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2013. július 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
312/2013. (VII.09.)  határozata  

az önkormányzati tulajdonban álló,  
Dunaújváros, Radnóti u. 4. 2. 1. szám alatti lakás felújítására vonatkozóan 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t azzal, hogy a Dunaújváros, Radnóti u. 4. 2. 1. szám alatt 
található önkormányzati tulajdonú lakás felújítását a határozat mellékletének 
megfelelően 737.488,- Ft + Áfa, azaz bruttó 936.610,- Ft keretösszegen belül 
végezze el. 

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

felújítására forrást biztosít a 2013. évi lakóházkezelés feladatok előirányzat terhére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásáért: 
                 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                 a városüzemeltetési és főépítészi igazgató     
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. július 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
313/2013. (VII.09.) határozata 

a DV N Zrt. alapító okiratának módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Székesfehérvári 

Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett DV N Dunaújvárosi 
Városfejlesztési Nonprofit Zrt. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1., 
Cg.07-10-001362) vezérigazgatóját, Sági Pétert 2013. július 9. napjával 
visszahívja, és egyúttal a társaság új vezető tisztségviselőjének 
(vezérigazgatójának) Sági Pétert (szül.: Székesfehérvár, 1971. 05. 05., anyja 
neve: Baracskai Márta, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Orgona u. 2.) választja meg 
2013. július 10. napjától 2015. május 31. napjáig tartó határozott időtartamra 
azzal, hogy a vezető tisztségviselő feladatait munkaviszonyban látja el. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás, az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására a határozat 1-2. mellékletben rögzített 
tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 15. 
                 - az okiratok aláírására: 2013. július 20. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
314/2013. (VII.09.) határozata 

a DV N Zrt-vel megkötött városrehabilitációs megbízási szerződés 2. számú 
módosításáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DV N Zrt. között 2012. december 17-én 
létrejött városrehabilitációs megbízási szerződés 1. pontját az alábbiak szerint 
kívánja módosítani: 

 
„1. A szerződő felek rögzítik, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
„A Városháza és környezetének funkcióbővítő revitalizációja” című projekt 
keretében, KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 azonosító számon támogatási 
szerződést kötött a KDRFÜ Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 
Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a megbízottal, valamint a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitánysággal mint konzorciumi partnerek bevonásával, továbbá a „A Római 
városrész szociális célú városrehabilitációja” című projekt keretében, KDOP-
3.1.1/D2-13-2013-0003 kódszámon támogatási szerződést kötött a KDRFÜ Közép-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a 
megbízottal, a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal, valamint a Dózsa 
Lakásszövetkezettel mint konzorciumi partnerek bevonásával, mely támogatási 
szerződések a jelen megbízási szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik.” 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DV N Zrt. között 2012. december 17-én 
létrejött városrehabilitációs megbízási szerződés 2. pontját az alábbiak szerint 
kívánja módosítani: 

 
„2. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban körülírt 
szerződésekben szereplő feladatok ellátásával megbízza a megbízottat. 

 
A megbízott kijelenti, hogy a megbízást elvállalja.” 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat 1. mellékletét képező tartalommal a 
városrehabilitációs megbízási szerződés 2. számú módosításának aláírására. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2013. július 15. 
                   - a megbízási szerződésmódosítás aláírására: 2013. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

315/2013. (VII.09.) határozata 
a Vasmű út 41. Irodaház Kft. társasági szerződésének módosításáról szóló 

101/2013. (III.28.) határozat módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 101/2013. (III.28.) határozatának 1. 

pontját hatályon kívül helyezi. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Székesfehérvári 

Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett Vasmű út 41. 
Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhelye: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 41., Cg.07-09-014057, adószám: 
14192405-02-07) ügyvezetőjét, Sági Pétert 2013. július 9. napjával visszahívja, és 
egyúttal a társaság új ügyvezetőjének, Sági Pétert (szül.: Székesfehérvár, 1971. 
05. 05., anyja neve: Baracskai Márta, lakcíme: 2400 Dunaújváros, Orgona u. 2.) 
választja meg 2013. július 10. napjától 2015. május 31. napjáig tartó határozott 
időtartamra azzal, hogy az ügyvezető feladatait megbízási jogviszonyban látja el, 
díjazás nélkül. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás, az egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okirat, valamint az ügyvezetői megbízási szerződés 
aláírására a határozat 1-3. mellékletben rögzített tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásáért: 
       a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 10. 
                - a okiratok aláírására: 2013. július 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
316/2013. (VII.09.) határozata  

a 215/2013. (V.23.) határozat módosítására a DV N Zrt.  2013. évi tőkepótlásával 
kapcsolatosan 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 215/2013. (V.23.) határozatát az 
alábbiak szerint módosítja: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt-ben 5.369 e Ft-os 
tőkepótlást kíván végrehajtani úgy, hogy 5.093 e Ft-ot biztosít a 2013. évi 
költségvetés pályázati tevékenység önrész és 276 e Ft-ot általános tartalék 
előirányzat terhére, egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást a 
2013. évi költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben utasítja a 
polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt, tőkepótlásra vonatkozó 
szerződés aláírására. 
 
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 

 



 57 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DSZSZ Kft. saját tők-jegyezett tőke 
arányának visszaállításával kapcsolatos döntés meghozatalára” című napirendet – 
mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem 
József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – levette a tárgysorozatából. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

317/2013. (VII.09.) határozata 
a DVG Zrt-nek a részére nyújtott 140.000.000,- Ft összegű kölcsön 

visszafizetési határidejének módosítása iránt benyújtott kérelmének 
elbírálásáról 

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

a 25/2013. (I.24.) határozat alapján a DVG Zrt. a részére nyújtott 140.000.000,- Ft 
összegű pénzkölcsönt a DVG Zrt. 2013. december 31-ig köteles visszafizetni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat és a DVG Zrt. 

között 2013. február 4. napján létrejött kölcsönszerződés 5.) pontjának 
módosítását a következők szerint elfogadja: 

 
„5.) A szerződő felek megállapodnak abban, hogy adós az 1.) pontban 
meghatározott pénzkölcsön összegét köteles 2013. december 31. napjáig hitelező 
részére egy összegben, hiánytalanul visszafizetni.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a kölcsönszerződés módosításának aláírására a 
határozat 1. mellékletében rögzített tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 15. 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2013. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

318/2013. (VII.09.) határozata 
a Dunaújvárosi Kegyelet Bt-vel kötött helyiségbérleti szerződés 

megszüntetéséről, valamint a DVG Zrt-nek a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. felé, a 
bérleti jogviszony megszűnését követően továbbra is fennálló  tartozásának 

pénzügyi rendezése tárgyában, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 63/2013. (II.28.) határozat módosításával kapcsolatosan: 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 63/2013. (II.28.) határozatának 2. 

pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújvárosi 
Kegyelet Bt. részére megfizeti a DVG Zrt. bruttó 717.113,- Ft összegű tartozását.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 63/2013. (II.28.) határozatának 3. 

pontját hatályon kívül helyezi, egyben utasítja a polgármestert, hogy a határozat 
mellékleteként csatolt szerződést írja alá. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2013. július 15. 
        - a szerződés megkötésére: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
319/2013. (VII.09.) határozata  

Javaslat a régi Malom (Magyar út) őrzésére a beérkező ajánlatok elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 130/2013. (III.28.) KH számú 

határozata 3. pontja végrehajtására tudomásul veszi, hogy a DHHF Közhasznú 
Nonprofit Kft., a KENTA BEST Kft. és a TOLNA-ŐR Kft. nyújtott be ajánlatot. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 1449/4 hrsz-ú, kivett 

„malom, Műemlék v. Kúria, Irodaház” megnevezésű, Magyar út 35. szám alatt 
valamint a dunaújvárosi 1449/5 hrsz-ú kivett „beépítetlen terület” megnevezésű, 
Petőfi S. u. 13. szám alatt található ingatlanok őrzésére az érkezett ajánlatok 
közül a DHHF Közhasznú Nonprofit Kft. ajánlatát fogadja el, egyben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott ajánlattal egyezően kösse 
meg a vállalkozási szerződést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - 2013. augusztus 12. a vállalkozási szerződés aláírására 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
320/2013. (VII.09.) határozata  

Javaslat a Magyar Telekom Nyrt-vel kötendő bérleti szerződés elfogadására  
 
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 szerződést. 

 
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. július 25. a bérleti szerződés aláírására 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

321/2013. (VII.09.) határozata 
a dunaújvárosi 3331/8 hrsz-ú ingatlan (Neumann János u.) egy részének                                                 

az Acéltér Kft. részére történő értékesítéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati eljárás 
lefolytatása nélkül az Acéltér Kft. részére adásvételi szerződés útján elidegenít a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az ingatlan-
nyilvántartásban Dunaújváros, belterület 3331/8 helyrajzi számon nyilvántartott, 
6269 m2 alapterületű ingatlanból 1208 m2 nagyságú ingatlanrészt 4.832.000,- Ft 
vételárért annak tudomásulvételével, hogy az elidegenített ingatlanrészt a 
telekalakítást követően az Acéltér Kft. tulajdonát képező 3331/15 helyrajzi számú 
ingatlanhoz csatolják. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a határozat közlésére, továbbá 

felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására a határozat 1. számú 
mellékletében foglalt tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 15. 
                 - az adásvételi szerződés aláírására: 2013. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

322/2013. (VII.09.) határozata 
az árvízhelyzet miatt benyújtott vis maior pályázat utólagos elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése tudomásul veszi a 
tájékoztatót az árvízhelyzettel kapcsolatosan és az árvízi védelmi készültséget 
elrendeli 2013. június 4. napjától, valamint jóváhagyja Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának vis maior pályázaton való részvételét. A kormány által hirdetett  
veszélyhelyzet megszűnésével a védelmi készültség megszüntetését és a 
helyreállítási munkák folyamatos elvégzését rendeli el. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
        a polgármester 
      - a védekezési napló folyamatos vezetéséért 
        a jegyzői titkársági igazgatási ügyintéző 
  - a felmerülő költségek elkülönített nyilvántartásáért és a vis maior 

pályázatból az elszámolható költségek visszaigényléséért     
        az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 
Határidő: - a kérelem benyújtásának határideje a bejelentést követő 40 nap, a 

támogatás felhasználásáról a miniszteri döntést követő 12 hónapon 
belül kell elszámolni 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

323/2013. (VII.09.) határozata 
a SPAR Magyarország Kft-vel használati megállapodás megkötésére a 

INTERSPAR Áruház területe egy részének használatba vételére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy elfogadja a SPAR 
Magyarország Kft. arra vonatkozó ajánlatát, mely szerint Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a SPAR Magyarország Kft-vel a gazdasági társaság 
tulajdonában lévő dunaújvárosi 730/46 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben 
Dunaújváros, Béke krt. 1. szám alatt található ingatlanból (INTERSPAR Áruház) 
mintegy 3000 m2 nagyságú területre 45 napos felmondási idővel határozatlan idejű 
megállapodást kössön sporttevékenység profilra azzal, hogy a használatért a SPAR 
Magyarország Kft. használati díjat nem kér, azonban az önkormányzat vállalja a 
terület tisztán tartását, kaszálását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. 

pontban körülírt területen a megállapodás fennállása alatt a terület tisztán tartása, 
rendezése érdekében a 2014. évtől kezdődően az éves önkormányzati 
költségvetésben megfelelő összegű előirányzatot biztosít. 

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

foglalt döntést a 2014. évi, valamint az azt követő évek költségvetésének tervezése 
során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
        a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
       a pénzügyi bizottság elnöke 
       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
       az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2014. évi és azt követő évek költségvetése tervezésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, valamint ezzel egyidejűleg a határozat 1. számú mellékletében foglalt 
megállapodás-tervezetnek a SPAR Magyarország Kft. részére történő 
megküldésére. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
         a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztályvezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

324/2013. (VII.09.) határozata 
a dunaújvárosi 3351 hrsz-ú Táborhely-Kemping, valamint a 3350/1 hrsz-ú 
Remix épület és zuhanyzó blokk megnevezésű ingatlanok üzemeltetésére 

vonatkozó pályázati felhívás elfogadása tárgyában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati felhívást a dunaújvárosi 3351 hrsz-ú Táborhely-
Kemping, valamint a 3350/1 hrsz-ú „Remix” épület és zuhanyzó blokk 
megnevezésű ingatlan 2013. október 1-től kezdődő 5 év határozott időre történő 
üzemeltetésére vonatkozóan. A pályázati felhívás alapján az üzemeltető 
különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

 
- A szerződés tárgyát képező ingatlan folyamatos üzemeltetése. 
- Őrzés-védelmi feladatok ellátása, a vagyonbiztonsághoz elengedhetetlenül 

szükséges mértékben. 
- Az őrzés-védelmi  feladatkörben a létesítmények (ingatlanok) nem készenléti, a 

hét minden napján 24 órára kiterjedően ellátott őrzése.  
- Az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás kötése.    
- A létesítmény  valamennyi részének megfelelő tisztán tartása, illetve használatra 

alkalmas állapotban tartása, – beleértve a zöldterületek gondozását, a téli 
hóeltakarítást és síkosság mentesítést is, továbbá a keletkezett hulladék 
elszállításáról és ártalmatlanításáról való gondoskodást. 

- Az ingatlan közműdíjainak és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos 
költségeknek viselése. 

- Az üzemeltetés tárgyát képező ingatlan kempingkénti működési engedélyéhez 
szükséges szakhatósági eljárások és esetleges átalakítások, beruházások 
költségei az Üzemeltetőt terhelik.  

- Az üzemeltető az üzemeltetésbe adó által támogatott rendezvények helyszínét 
térítésmentesen köteles biztosítani, az egyéb bevételek 50 %-a az üzemeltetőt, 
50 %-a az üzemeltetésbe adót illeti. 

- Az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó engedélye nélkül végzett felújítások 
és beruházások értéke megtérítésére a szerződés megszűnése esetén az 
üzemeltető nem tarthat igényt. 

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

mellékletét képező pályázati felhívás az Info Dunaújváros Magazin című lapban 
történő megjelentetésére.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a pályázat megjelentetésére: 2013. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

325/2013. (VII.09.) határozata 
a dunaújvárosi 3351 hrsz-ú Táborhely-Kemping villamos energia díjának 

rendezése tárgyában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 3351 hrsz-ú 
Táborhely-Kemping 637.152,-Ft összegű villamosenergia díjtartozásának 
megfizetésére, valamint a Hunép-Uniszol Zrt. általi, 2013. szeptember 30-ig 
terjedő üzemeltetés idejére a villamos energia díjak viselésére mindösszesen 
1.200.000,-Ft keretösszeget biztosít a 2013. évi költségvetés vagyonkezelés 
dologi kiadásai sora terhére. 

 
2. 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 II. határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

326/2013. (VII.09.) határozata 
a dunaújvárosi 3351 hrsz-ú Táborhely-Kempingben található vizesblokk 

hiányosságainak pótlása tárgyában 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-
vezérigazgatóját a dunaújvárosi 3351 hrsz-ú Táborhely-Kempingben található 
vizesblokk hiányosságainak pótlására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
         a polgármester 
         a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
       - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
         a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Tamás) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
327/2013. (VII.09.) határozata  

a szabadkorcsolya és a sportlétesítmények egyéb szabadidős és sportcélú 
használatára vonatkozó megállapodás  megkötésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az a célt, hogy a 
szabadkorcsolya és a sportlétesítmények egyéb szabadidős és sportcélú 
használatának lehetősége bővüljön a sportszervezetek előtt, ennek okán a Hunép-
Uniszol Zrt-vel meg kívánja kötni a határozati javaslat mellékletében csatolt 
megállapodást azzal, hogy a szerződés 2013. augusztus 01-jén lép hatályba és 
mindösszesen bruttó 99.779.274,- Ft-ot biztosít jelen határozatban megjelölt célokra 
2013. évben, egyben utasítja a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                  a polgármester  
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  a határozat közlésére: 2013. július 15. 
                  a szerződés aláírására: 2013. július 31.  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila), tartózkodott 3 fő (Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

328/2013. (VII.09.) határozata 
az Önkormányzat 2013. I-IV. havi pénzügyi terve teljesítéséről 

szóló tájékoztató elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2013. I-IV. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló 
tájékoztatót. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

329/2013. (VII.09.) számú határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2014. évi költségvetési koncepcióját megalapozó információk alapján 
a végleges koncepció előkészítését megalapozó 

további teendők meghatározására 
(II. ütem) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a 2014. évi költségvetés 
végleges koncepcióját megalapozó információkat és a koncepció további 
előkészítésére az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  az önkormányzat 

működésével és a fejlesztésekkel kapcsolatos, korábban jóváhagyott stratégiai 
döntések és a várhatóan rendelkezésre álló erőforrások összhangjának 
megteremtése érekében  a hatályos terveket, szakmai programokat át kívánja 
tekinteni, ezért felkéri a polgármestert, hogy a  szükséges előterjesztéseket 
terjessze a közgyűlés elé.    
 
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. szeptemberi közgyűlés 
 
2. A módosított stratégiai döntésekből kerüljenek meghatározásra  a 2014. évben 

végrehajtani tervezett feladatok, célkitűzések és a működés feladatokkal 
együttesen kerüljön a közgyűlés elé a 2014. évi költségvetés számadatait 
megalapozó aktualizált tervadat.  

 
Felelős:     

-  A közgyűlés elé terjesztésért a Polgármester 
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-  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 határozat végrehajtásáért: 
-    a szervezeti egységek  igazgatói és osztályvezetői, 
- a gazdasági igazgató 
- az adó, költségvetési és pénzügyi osztályvezető. 

Határidő: 2013. októberi közgyűlés 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 9 fő (Cserna 
Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Pintér Attila), 
tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Selyem József) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
330/2013. (VII.09.) határozata 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Közép-dunántúli Régiója 
működési támogatási kérelmének elbírálásáról 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Egyesület Közép-dunántúli Régiója (2890 Tata, Falk Vasút  u. 64.) részére működési 
költségeihez nem nyújt támogatást. 
 
Felelős: a határozat közléséért: 
               a polgármester 
               a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „B” változatot – mellette szavazott 8 fő (Cserna 
Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Pintér Attila, Selyem 
József), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

331/2013. (VII.09.) határozata  
a Magyar Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete elnöke támogatás 

iránti kérelmének elbírálásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Vakok és Gyengénlátók 
Szervezete elnökének kérelmét nem támogatja. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 

     
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármestert  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot a módosított 2. ponttal, mely 
„…ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a másik 
tulajdonossal, a cég jövőbeni sorsáról, úgy hogy ebben a cégben az üzletrészünket 
átruházzuk a másik tulajdonosra és egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a 
társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje.”  – mellette szavazott 
10 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

332/2013. (VII.09.) határozata  
az HF Formula Kft.  2012. évi beszámolójának elfogadásával és a tőkepótlás 

végrehajtásával kapcsolatosan 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a HF Formula Kft. 2012. évi 
beszámolóját 962.212 e Ft mérleg főösszeggel és -195.165 e Ft. (veszteség) 
mérleg szerinti eredménnyel - a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint 
elfogadja azzal, hogy a kiegészítő melléklet IV. Tájékoztató adatok 4. bekezdését 
(„A saját tőke egyenlegének korrigálását a Társaság tulajdonosai a 2013. évben 
végrehajtják.”) törölni kell, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a 
társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje azzal, hogy a 
taggyűlés a gazdasági társaság 2012. évi éves beszámolójáról a felügyelő-
bizottság és a könyvvizsgálói jelentés ismeretében jogosult dönteni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a HF Formula Kft. 2012. évi 

beszámolójában jelzett saját tőke (-221.696 E Ft) pótlását, azaz 222.696 E Ft 
tulajdonosi arányának megfelelő összeget nem tudja pótolni ezért felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a másik tulajdonossal, a cég jövőbeni 
sorsáról, úgy hogy ebben a cégben az üzletrészünket átruházzuk a másik 
tulajdonosra és 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. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot a módosított 2. ponttal, mely 
„…ezért felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a másik 
tulajdonossal, a cég jövőbeni sorsáról, úgy hogy ebben a cégben az üzletrészünket 
átruházzuk a másik tulajdonosra és egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a 
társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje.” – mellette szavazott 
9 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Selyem József, Sztankovics László), ellene szavazott 1 
fő (Gál Roland), tartózkodott 2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

333/2013. (VII.09.) határozata  
az Energo-Viterm Kft.  2012. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Kft. 2012. évi 

beszámolóját 3.616.371 e Ft mérleg főösszeggel és -219.975 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 az Energo-Viterm Kft. 2012. évi 

beszámolójában jelzett saját tőke pótlását, azaz 253.303 E Ft tulajdonosi 
arányának megfelelő összeget nem tudja pótolni, ezért felhatalmazza a 
polgármestert, hogy kezdjen tárgyalásokat a másik tulajdonossal, a cég jövőbeni 
sorsáról, úgy hogy ebben a cégben az üzletrészünket átruházzuk a másik 
tulajdonosra és 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. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor,  Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

334/2013. (VII.09.) határozata 
az ISD Kokszoló Kft-vel megkötött, a dunaújvárosi 372/14 hrsz-ú ingatlanra 

(Dunaújváros, Siklói út melletti terület) vonatkozó bérleti szerződés 
meghosszabbítása tárgyában 

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

Önkormányzata tulajdonában álló dunaújvárosi 372/14 hrsz.-ú 3115 m2 
nagyságú ingatlanából 2846 m2 nagyságú területet bérbe ad az ISD Kokszoló 
Kft. részére 2013. május 1-től kezdődően határozatlan időre azzal, hogy a bérleti 
díj mértéke 2013. május 1-től kezdődően 96.935,-Ft/hó, valamint a bérleti díj 
minden év január 1-jén a KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével 
emelkedik. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat  mellékletét képező bérleti szerződés aláírására. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2013. július 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

335/2013. (VII.09.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület részére vissza nem 

térítendő pályázati önrész támogatás biztosításáról az egyesület 
sportfejlesztési programjának megvalósításához 

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

Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület részére az egyesület Magyar Labdarúgó 
Szövetség be/SFPHP123-0135/2012 ügyiratszámú határozata alapján támogatott 
sportfejlesztési programjának végrehajtásához szükséges 78.494 e Ft vissza nem 
térítendő önkormányzati pályázati támogatást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése „632/2010 (XII.16.) KH. sz. 
határozat alapján a 317/2 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó ifjúsági, sport- és 
kalandpark sportcélú fejlesztési feladatai” felhalmozási céltartalék sora terhére a 
kivitelezési munkák ütemezése szerint: 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért  

a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért 

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a támogatás biztosítására: 2013. október 30. 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
az 1.) pont alapján a határozat mellékletét képező céltámogatási szerződést 
kösse meg az intézménnyel. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért  

a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért 

a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2013. július 31. 
                                                                             
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 

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

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
  - a költségvetés módosításáért: 

 



 79 

    a jegyző 
                     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
    a pénzügyi bizottság elnöke 
    az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

336/2013. (VII.09) határozata  
a Dunaújváros - Pálhalma kerékpárút tanulmánytervének elfogadásáról  

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Tandem Mérnökiroda 

Kft. által készített Dunaújváros – Pálhalma kerékpárút tanulmánytervét, és a 
tervből a tervező által javasolt változatot tartja tovább tervezésre alkalmasnak.  

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

Dunaújváros – Pálhalma kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervét készíttesse el 
az 1. pontban előírtak szerint, és terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
               - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
       a városüzemeltetési és fejlesztési osztály vezetője  
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
       a szervezési és jogi osztály vezetője 
Határidő: 2013. november 30. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

                                               337/2013. (VII.9.) határozata 
Dunaújváros közterületein rágcsálók elleni védekezési munkáira szükséges 

forrás biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Dunaújváros 

közterületein rágcsálók elleni védekezési munkáira szükséges forrás 
biztosításához bruttó 14.000.000.-Ft összeget biztosít Dunaújváros Megyei Jogú 
Város  Önkormányzatának a 2013. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól  szóló 10/2013. (III.1.) önkormányzati rendelete 5. mellékletében 
szereplő Általános tartalék előirányzat költséghely terhére. 

 
Felelős:- a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
              -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
Határidő: 2013. július 15. 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) 

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2013. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:- a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és városfejlesztési osztályvezető 
    - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
      az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

338/2013. (VII.09.) határozata  
az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2013. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítását a határozat 1. számú 
melléklete szerint, a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 2013. évi 
közbeszerzési tervet a határozat 2. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2013. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 1. számú módosításának, valamint az 
egységes szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervnek az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre 2013. július 12. 
                 - a közzététel időtartama a 2014. évre vonatkozó közbeszerzési terv  
                   honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változat 1. pontjában 2.000.000,- Ft összegű 
támogatás nyújtását – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

339/2013. (VII.09.) határozata  
 a Dunaújvárosi Főiskola futsal csapatának támogatásáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola Diák 

Sportegyesülete (2400 Dunaújváros, Táncsics M u. 1/a.) részére 2.000.000,- Ft 
összegű támogatást nyújt a Greenpet Hungary futsal csapat működési 
költségeinek fedezésére a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati 
rendelete 5. számú mellékletének 17. sora Sport célok és feladatok terhére.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező, Dunaújvárosi Főiskola Diák Sportegyesületével 
kötendő Támogatási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 25. 
                 - a támogatási szerződés aláírására: 2013. július 25. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság  
Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától számított  
                   30 nap 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata  2013. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 10/2013.(III.1.) önkormányzati 
rendelet módosításakor a sport célok és feladatok sora terhére vegye figyelembe, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke  
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
              - az adó, költségvetési, pénzügyi osztály vezetője  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a 2013. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

340/2013. (VII.09.) határozata 
a 2013. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz – csatorna 

közműrendszeren az ÉCS terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák 
elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. évi víziközművagyon 

értékcsökkenés összegét (vagyonbérleti díjat) 50.077.738.- Ft + ÁFA összegben  
állapítja meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az Üzemeltető 

által befizetett vagyonbérleti díjat az önkormányzat költségvetésében 
elkülönítetten kezelje.  

 A közművagyon vagyonbérleti díját a vonatkozó, jelenleg érvényben lévő 
Szolgáltatási - Vállalkozási Szerződés 5. pontja figyelembevételével a DMJV. 
Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztálya 
számlázza ki az Üzemeltető DVCSH Kft. felé. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: havonta folyamatosan 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2013. évben az ÉCS 
terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok végrehajtására vonatkozó, a 
határozat mellékletét képező Vállalkozási Keretszerződést a Dunaújvárosi Víz-, 
Csatorna- Hőszolgáltató Kft-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a  polgármester 
               - a  határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a   városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
Határidő: 2013. július 16. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Pintér Tamás indítványát, mely szerint 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
feljelentést a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon tegye meg.” – mellette szavazott 
2 fő (Pintér Tamás, Szabó Zsolt), ellene szavazott 4 fő (Gál Roland, Izsák Máté, 
Pintér Attila, Selyem József), tartózkodott 6 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi 
László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László) – nem fogadta el. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

341/2013. (VII.09.) határozata 
Javaslat a DVCSH Kft. társasági szerződése módosításának kezdeményezésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Ptk. 685/B. §, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdésére figyelemmel utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy 
kezdeményezze a DVCSH Kft. taggyűlésének összehívását, melyen tegyen 
javaslatot a DVCSH Kft. társasági szerződése IX./1. pontja második mondatának 
módosítására, mely azt tartalmazza, hogy a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe 
tartozik a Gt. 141. § (2) bekezdésében foglaltakon túl továbbá a más személyekkel 
megkötendő kölcsönszerződések, faktoring szerződések jóváhagyása. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját arra, hogy a DVCSH Kft. taggyűlésén a jelen határozat 1. 
pontjában foglaltak alapján szavazzon, a taggyűlés határozatát küldje meg a 
polgármester részére. 

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

közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásáért: 
       a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:            
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2013. július 15. 

 



 87 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

342/2013. (VII.09.) határozata 
 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának vagyon- és 

felelősségbiztosításának kiterjesztésével kapcsolatosan 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződés 2. számú mellékletében felsorolt kockázatviselési 
helyek és eszközök körét bővíteni kívánja a határozat 1., 2., 3. és 4. számú 
melléklete szerint - az Intercisa Múzeum egészére, Dózsa Mozi vetítőgépére, a 
viziközművagyonra és a Malom épületeire történő kiterjesztéssel - azzal, hogy a 
közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (régi Kbt.) 303. § (1) bekezdése, 
illetve a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 180. § (új Kbt.) 
rendelkezési szerint/miatt  a biztosítási díj változatlan marad, egyben utasítja a 
polgármestert, hogy a határozat és a határozat 5. számú mellékleteként csatolt jogi 
állásfoglalás megküldésével kérje fel, a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-t a jelen 
határozatban foglaltak végrehajtására, melyek nem járhatnak 
szerződésmódosítással. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2013. július 15. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor,  Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

343/2013. (VII.09.) határozata 
 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Optimál-GB Biztosítási Alkusz és 
Pénzügyi Szolgáltató Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatainak 

értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2013. szeptember 30-án lejáró és 
2013. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyonbiztosítás, valamint 
munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítási ajánlatokat megismerte, egyben 
kinyilvánítja, hogy az Uniqa Biztosító Zrt. által beadott (éves díj: 4.073.328,- Ft/év), 
a határozat 1. számú mellékleteként csatolt ajánlatot tartja önkormányzati 
szempontból a legjobbnak, egyben utasítja a polgármestert az ajánlat aláírására 
azzal, hogy jelen biztosítás mindösszesen 32 fő alapellátásban működő 
háziorvosra is terjedjen ki.  

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

határozat 2/B. mellékleteként csatolt, az Optimál-GB Biztosítási Alkusz és 
Pénzügyi Szolgáltató Kft-vel kötendő megbízási szerződést írja alá.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 2013. évi 

költségvetése, az éves, arányos díja (2013. október01-2013. December 31. közötti 
időszakra), 1.739.909,- Ft-ot illetően az előirányzat biztosított. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Optimál-GB Kft. ügyvezető igazgatója 
                - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére 2013. július 15. 
       az ajánlat aláírására: 2013. augusztus 31. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 2. pontjában a Crossborder 
Film Kft., a 3. pontjában a 2 M Ft + áfa, valamint a 3. pontjában az igazgatási 
költséghely dologi kiadás sora kiegészítéssel – mellette szavazott 8 fő (Cserna 
Gábor, Gál Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 
3 fő (Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

344/2013. (VII.09.) határozata 
az Önkormányzati érdekeltségű Média Központ összehangolt és gazdaságos 

működtetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza az önkormányzati 
érdekeltségű média rendszer átalakítását, s egy új összehangolt és gazdaságosan 
működő Média Központ kialakítását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati érdekeltségű 

média rendszer átvilágítására a Crossborder Film Kft-t kéri fel, azzal, hogy írásos 
anyaga szerint az átvilágítást végezze el. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az átvilágítás díját 2.000.000,- Ft + 

ÁFA összegben jóváhagyja. Az átvilágítás díjának fedezetét az önkormányzat 
2013. évi költségvetésének igazgatási költséghely dologi kiadás sora terhére 
biztosítja.  

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

a feladatellátásra vonatkozó vállalkozó szerződést - 1. sz. melléklet - az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményezését követően írja alá. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a következő költségvetési rendeletmódosítás során 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
        a polgármester 
      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
        a pénzügyi osztály vezetője 
      - a költségvetés következő módosításáért 
        a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 az adó, költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               - a szerződéskötésben való közreműködésért 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére 2013. július 15. 
                -  az utalásra 2013. szeptember 30. 
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                - a 2013. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt), ellene szavazott 2 fő (Gál Roland, Sztankovics 
László), tartózkodott 6 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné) – nem fogadta el, ezért a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

345/2013. (VII.9.) határozata  
az Esze Tamás utca és Táncsics Mihály utca kereszteződésénél a „Zöld 

Rendelő” mögötti parkoló közvilágítás kiépítési feladat ellátására vonatkozó 
képviselői indítvány megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat az Esze Tamás utca és 
Táncsics Mihály utca kereszteződésénél a „Zöld Rendelő” mögötti parkoló 
közvilágítás kiépítési feladat ellátására vonatkozó képviselői indítvány 
megtárgyalásáról” című napirend határozati javaslatát nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Selyem József módosító indítványát, mely a 
határozati javaslat 2. pontja lenne „2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
rezsicsökkentés továbbfolytatása érdekében kezdeményezi az alapvető élelmiszerek 
áfájának 5%-ra való csökkentését. – mellette szavazott 4 fő (Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt), tartózkodott 7 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Gombos István) – nem fogadta el. 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 3 fő (Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

346/2013. (VII.9.) határozata 
Budapest XXI. kerület Csepel Önkormányzata rezsicsökkentés további 

folytatását tartalmazó nyilatkozatához való csatlakozásról 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Budapest XXI. kerület Csepel 
Önkormányzata rezsicsökkentés további folytatását tartalmazó nyilatkozatához 
csatlakozik. 
Kifejezi, hogy minden törvényes eszközzel megvédi a dunaújvárosi családokat, 
megvédi a fogyasztók érdekeit. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
             a közgyűlési és informatikai osztályvezető 
 Határidő:       - a határozat közlésére 2013. július 15. 
                        - rezsicsökkentésre folyamatos 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az „A” változatot az 1. pontban „2013. szeptember 
1. napjától” módosítással – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál Roland, 
Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

347/2013. (VII.09.) határozata 
Dunaújvárosban a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett 

hajléktalanokat ellátó integrált intézményébe bejelentett személyek 
egészségügyi alapellátásának fejlesztéséről, új rendelőhelyiség kialakításáról 

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

Dunaújváros, Papírgyári út 11. szám alatt lakóhellyel és tartózkodási hellyel 
rendelkező hajléktalan személyek orvosi ellátásával megbízza Dr. Fenyvesi 
Béla háziorvost 2013. szeptember 1. napjától 170.697,- Ft/hó megbízási díj 
ellenében, és Szűcsné Kiss Katalin ápolót 64.013,- Ft/hó megbízási díj 
ellenében, amely feladatra a közgyűlés a 2013. évi költségvetésben a 
megbízási díjakra jutó és kifizetőt terhelő adókra és járulékokra is tekintettel 
1.750.464,-Ft-ot biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
Közgyűlésének 10/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete 5. számú 
mellékletében a jogi, igazgatási költségvetési cím alatt működési célú 
pénzeszköz átvétel a gyermekvédelmi szakellátás feladathoz kapcsolódó 
visszatérülés sor terhére. 

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

jelen határozat 1. és 2. számú melléklete szerinti megbízási szerződéseket Dr. 
Fenyvesi Béla háziorvossal és  Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kösse meg. 

 
 Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
     a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     jogi- és szervezési igazgató 
 Határidő: 2013. július 17. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány 2013. május 2. napján kelt nyilatkozatára figyelemmel a 
Dunaújváros, Papírgyári út 11. szám alatt a hajléktalanok orvosi ellátásának 
céljára orvosi rendelőhelyiséget szerel fel, amely célra a közgyűlés a 2013. évi 
költségvetésben 500.000,-Ft keretösszeget biztosít Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat Közgyűlésének 10/2013. (III. 1.) önkormányzati 
rendelete 5. számú mellékletében a jogi, igazgatási költségvetési cím alatt 
működési célú pénzeszköz átvétel a gyermekvédelmi szakellátás feladathoz 
kapcsolódó visszatérülés sor terhére. 

 
 Felelős:   a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
     a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi- és szervezési igazgató 
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 Határidő: 2013. július 31. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2013. 
évi költségvetési rendelet soron következő első módosításakor az 1. és 3. 
pontban foglaltakat vegye figyelembe.  

 
     Felelős:         a határozat végrehajtásáért:  
        a jegyző 
        a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
        a pénzügyi bizottság elnöke 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
        a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
        az adó, költségvetési és pénzügyi 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 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
348/2013. (VII.09.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ÁROP-1.A.5 kódszámú 
"Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára" 

című pályázaton való részvételéről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza az ÁROP-1.A.5. 
kódszámú projekt végrehajtását, és támogatja az Önkormányzat részvételét az 
ÁROP 1.A.5 kódszámú "Szervezetfejlesztés a konvergencia régiókban lévő 
önkormányzatok számára" című, önrészt nem igénylő pályázaton, és lehetőség 
szerint a maximum – 40 millió forint összegű – támogatásra kíván pályázatot 
benyújtani, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti pályázat 
benyújtásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
         Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                          a polgármester 

           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a polgármester 
              a jegyző 
              a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 

   A pályázat elnyerése esetén a megvalósításban  témakörrel érintett   
   valamennyi osztály vezetője 

Határidő: a pályázat benyújtására: 2013. augusztus 15. 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a pályázati 

felhívásban megjelölt kötelező tevékenységek mellett a pályázati felhívásban 6. 
és a 10. számmal jelölt választható tevékenység megvalósítására kíván 
pályázatot benyújtani, az alábbiak szerint: 

 
6. Az új feladat ellátási rend hatékony megszervezését támogató 
intézményirányítási erőforrás-tervező és vezetői információs rendszer 
alkalmazása. Hatékonyság elemzésére, működés átvilágítására, fenntartói 
döntéseinek hatás- és költségelemzésére, optimális intézményszerkezet 
kialakítására, költségvetés tervezésre, működési modellezésére alkalmas eszköz 
bevezetése. 
10. Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató 
folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése, a kapcsolódó szervezeti szabályzatok 
felülvizsgálata; három kiválasztott folyamat átszervezése, optimalizálása.   
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Gál Roland) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

349/2013. (VII.09.) határozata 
a Fejér Megyei Tárlat támogatásáról - a Modern Művészetért Közalapítvány 

kérelmének elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 300.000 Ft  vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a Modern Művészetért Közalapítvány számára a Fejér Megyei 
Tárlat rendezési költségeire, és  egy dunaújvárosi művész díjazására, azzal, hogy 
a díjazott vonatkozásában a közgyűlés elfogadja a felkért szakértő bizottság 
javaslatát. A támogatást a 2013. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 20. feladat: 
Közművelődési célok rovat terhére kell biztosítani. 

 
 Felelős:  - a határozat közléséért: 
                       a polgármester 
                    -  a határozat közlésében való közreműködésért:  
                       a  jogi és szervezési igazgató                                                                           
     Határidő:   2013. július 20. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 1. 

pontban elhatározottak szerint kössön támogatási szerződést - az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése után - a kérelmezővel. 

 
 Felelős:  - a határozat közléséért: 
                       a polgármester 
                    -  a határozat közlésében való közreműködésért:  
                       a  jogi és szervezési igazgató                                                                           
 Határidő:   2013. szeptember 10. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gál 
Roland, Gombos István, Hingyi László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Pintér Tamás, Selyem József, Szabó Zsolt, Sztankovics László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

350/2013. (VII.09.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycseréről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt Róbert a 
Városüzemeltetési, környezetvédelmi, és turisztikai bizottsági külső szakértő tagja 
bizottsági tisztségéről való lemondását 2013. június 30. napjával tudomásul veszi, 
2013. július 10. napjától  Szabó Gergő Dánielt a bizottság külső szakértő tagjának 
megválasztja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott tag figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2013. július 9. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben 
az  „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény erejénél fogva 
megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgató  
                 a személyügyi munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő:  2013. július 9. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a Szabó Zsolt Róbert külső 

szakértő bizottsági tag figyelmét, hogy „az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontjában 
foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2013. július 15. 
napjáig tegyen eleget. 

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

bizottság nem képviselő tagjának megválasztott személytől az előírt esküt vegye 
ki. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
              a jogi és szervezési igazgató 
 Határidő: 2013. július 9. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

megválasztott, illetve lemondott bizottsági tagok tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a 
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Közgyűlés SZMSZ-ének 1. függelékében vezettesse át. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
        a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2013. július 15. 
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