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Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 14 fő, így a testület 
határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kis figyelmet szeretnék 
kérni az ülésteremben. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
februári rendes ülését megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés 
határozaképes, és átadnám a sajtószóvivő asszonynak a szót. 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Közgyűlés! 
Dunaújváros MJV Önkormányzata sajnálattal értesült arról, hogy Liszi 
Ferenc úr a közelmúltban elhunyt. Liszi Ferenc, Feri bácsi 1961-ben 
költözött Dunaújvárosba. 1962-ben lett igazolt röplabdázó, ezt követően 
15 esztendőn át segítette a Dunaújvárosi Kohász csapatát. A sport mellett 
tanult, képezte magát, és szakedzői diplomát szerzett. Még aktív 
játékosként vált edzővé, ettől kezdődően szinte minden korosztály mellett 
megfordult. Számtalan tehetséget nevelt, akik közül többen a korosztályos 
válogatottakat erősítették, majd később az NB I-ben is megállták a 
helyüket. Később a férfi NB I-es csapat edzője lett, miközben a 
legfontosabbnak tartott feladatát, az utánpótlás nevelést nem adta fel, így 
egyben a juniorokkal is foglalkozott. Sikereire más egyesületek is 
felfigyeltek, így került Székesfehérvárra, majd Szolnokra, ahol szintén 
szép eredményeket ért el. Szíve azonban visszahívta Dunaújvárosba, ahol 
még három sikeres esztendőt töltött a felnőtt csapat mellett. 1993-ban 
döntött úgy, hogy kizárólag a fiatalokkal fog foglalkozni. A Hild József 
Szakközépiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium 
testnevelő tanára lett. 1996-tól röplabda csapatot szervezett. Nemcsak 
edzőjük, hanem apjuk helyett apjuk is volt ezeknek a fiataloknak. Közülük 
többen már nemzetközi karriert is befutottak Németországban vagy 
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Olaszországban, köztük Grózer György, Németh Szabolcs, Baróti Árpád 
és Tóth Gábor. Edzőként és pedagógusként egyaránt nagy tisztelet övezte 
mind a tanítványok, mind a kollégák részéről. Tevékenységét több 
alkalommal is elismerték. Így például 2013-ban a „Dunaújváros 
Oktatásügyéért” díjban, míg 2014-ben a „Dunaújváros Sportjáért” díjban 
részesült. Rengeteg szép sikert köszönhetünk Liszi Ferencnek, melyeket 
sohasem felejtünk el! Dunaújváros Önkormányzata osztozik családja és 
hozzátartozói fájdalmában. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Liszi Feri bácsi a kollegám volt évekig a Hild 
középiskolában. Nagy betűkkel írva EMBER ÉS PEDAGÓGUS volt, 
akinek az élete a röplabda volt. Nyaranként a Balaton-felvidék és a kulcsi 
ház, egy kicsit megpihenhessen, illetve a röplabda és a nevelés. 
Magyarország egyetlenegy olyan edzőjét veszítettük el, egyetlenegy 
edzőjét, akihez hasonló sportteljesítményt Magyarországon még nem 
senki nem tudhat maga mögött. Hiszen neki volt a legtöbb diákolimpiai 
aranyérme. Nyugodjon békében! Nyugodj békében, Feri bácsi! És 
megkérem a jelen lévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzünk 
az elhunytra! 
 

(A teremben jelen lévők egy perces néma gyásszal megemlékeztek Liszi Ferencről.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Nagyon szépen köszönöm.  
 

 Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Meghívott Vendégek! 
A „Dunaújváros Sportjáért” díjak átadása következik. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése még 1997-ben alkotta meg önkormányzati 
rendeletét, mely a „Dunaújváros Sportjáért” díj odaítéléséről rendelkezik. 
Az elismerés, azon személyeknek és közösségeknek adományozható, 
akik Dunaújvárosban a testnevelés és sport területén kiváló munkát 
végeztek, illetve kimagasló eredményeket értek el. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros Sportjáért” Díjat az idei évben Joó 
Gabriella, a Dunaferr SE torna szakosztályának tornaedzője, Trenka 
János, a Dunaferr SE torna szakosztályának vezetőedzője, Molnár 
Gergely, a Dunaferr SE kajak-kenu szakosztályának vezetőedzője, 
valamint Petrás Gábor, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára 
részére adományozza. 
 
Kérem, tapsolják meg őket! Kérem, hallgassák meg a díjazottak 
méltatásait! 
 
Joó Gabriella Dunaújvárosban született, a Vasvári Pál Általános Iskola 
tanulójaként tornász volt. 2007 óta dolgozik a Dunaferr SE torna 
szakosztályánál. Ez idő alatt elvégezte a sportkommunikátori képzést a 



4 
 

Dunaújvárosi Egyetemen, továbbá hazai gumiasztal és női torna bírói 
vizsgáit is letette. Feladata a lány óvodások előképzése, az utánpótlás 
korosztály, valamint a felnőtt és válogatott sportolók felkészítése, de 
egyaránt foglalkozik a tornát kedvelő, szabadidős tevékenységként 
gyakorló lányokkal is. Felkészítő edzője volt Kovács Zsófiának többek 
között a grúziai és berni versenyén, továbbá a riói nyári olimpiai játékok 
során nyújtott felkészítése révén Zsófi a következő négy éves ciklus nagy 
reménysége! Az utánpótlás és az élsportolók fejlődése érdekében tett 
példaértékű tevékenységének elismeréseként Dunaújváros MJV 
Közgyűlése a „Dunaújváros Sportjáért” díjat tehát Joó Gabriella tornaedző 
részére adományozza. Gabriella jelenleg nem tartózkodik itthon, ezért 
felkérem az édesanyját, Joó Lászlónét, vegye át az elismerést 
polgármester úrtól.  
 

Cserna Gábor polgármester átadta Joó Gabriella édesanyja, Joó Lászlóné részére a 
díjat.  
 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Trenka János Dunaújvárosban született, sportos családban nevelkedett, a 
Vasvári Pál Általános Iskolába járt, és tornázott ő maga is. János 2005-
ben Prémusz Krisztina meghívására kezdett dolgozni az akkoriban 
újonnan feltámasztott Dunaferr SE torna szakosztályánál. Nem kis 
erőfeszítéssel újra beindították a lány tornát, és a fiú gumiasztalosok 
edzését. Trenka János vezetőedző ekkor vette át a Dunaújváros 
Tornasportjáért Alapítvány irányítását is. Kimagasló edzői munkáját 2010-
ben egy amerikai edzőpáros táborában fejlesztette, új szemlélettel egyre 
hatékonyabb eredményeket ért el tornászaival. Joó Gabriella mellett 
felkészítő edzője volt Kovács Zsófiának többek között a grúziai és a berni 
versenyén, továbbá az ő munkájának is köszönhetően a riói nyári olimpiai 
játékok során nyújtott eredménye révén Zsófi a következő négy éves 
ciklus nagy reménysége! Jelenleg is készülnek így például az EB-re és 
VB-re. Példaértékű sporttevékenységének és elhivatottságának 
elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a „Dunaújváros Sportjáért” 
díjat tehát Trenka János vezetőedző részére adományozza. Trenka János 
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai díjátadáson, hiszen jelenleg is 
edzőtáborban vannak Amerikában, ezért a feleségét, Trenkáné Meleg 
Katalint kérem fel, vegye át az elismerést polgármester úrtól. 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Trenka János felesége, Trenkáné Meleg Katalin 
részére a díjat.  

 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Molnár Gergely hosszú évek óta hatalmas munkát végez a Dunaferr 
kajak-kenu szakosztályának edzőjeként. Már 8 éves kora óta a Dunaferr 
versenyzője, a különböző korosztályos versenyeken tizenegyszer szerzett 
Magyar Bajnoki címet. Versenyzői pályafutása után edzői képesítést 
szerzett, azóta folyamatosan a Dunaferr szakosztályánál dolgozik. 
Kimagasló edzői munkájának eredménye, hogy kenusa, Hajdu Jonatán 
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képviselte országunkat az olimpián, ahol a fiatal sportoló a 10. helyezést 
érte el. Több tehetséges fiatalt is kimagasló eredményekhez juttatott, így 
Kiss Balázst, Némedi Konrádot, Slihoczki Ádámot. A 2016-os 
esztendőben a kenu szakág minden korcsoportjában kivívták a 
válogatottban való szereplést, azaz a felnőtt U23, az Ifjúsági- és Kölyök 
korcsoportban is válogatottként képviselték a Dunaferr Egyesületét. 
Kiemelkedő az évek óta Fadd-Domboriban szervezett edzőtábori 
tevékenysége, továbbá az összetartást segítő és erősítő szabadidős 
programok szervezése. Kimagasló és példaértékű sporttevékenysége, a 
tehetségek felkészítése során nyújtott elhivatott és humánus edzői 
tevékenységének elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a 
„Dunaújváros Sportjáért” díjat tehát Molnár Gergely vezetőedző részére 
adományozza. Kérem, vegye át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Molnár Gergely részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Petrás Gábor a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség főtitkára, a munkáját 
mindig a közösség javára igyekszik fordítani. Rendkívül sikeres 
sportdiplomáciai és sportpolitikai tevékenységet végez, melyhez 
elengedhetetlen az ő nyitott, higgadt és rugalmas személyisége. 
Felnövekvő generációk ismerik és szeretik meg munkájának 
köszönhetően a sportolást, a mozgás örömét. A labdarúgás mellett 
odafigyel más egyéb területekre is, legyen az önkormányzati program, 
mint például a Bringatúra, vagy jótékony megmozdulás. Maradandó 
értékeket közvetítő sportvezetői tevékenységét mindig és kizárólag 
társadalmi munkában, szabadidejében végzi. Elhivatottsága példaértékű. 
Dunaújváros nevét és városunk sportközösségeinek jó hírét immár megyei 
és országos szinten is öregbíti, hiszen 2016-ban beválasztották a Magyar 
Labdarúgó Szövetség Kispályás Bizottságába, ahol személye garanciát 
jelent a magas szakmai színvonalon végzett munkára. Az amatőr 
sportolók érdekében végzett fáradhatatlan és áldozatos munkája, 
kiemelkedő sportszakmai tevékenységének elismeréseként Dunaújváros 
MJV Közgyűlése a „Dunaújváros Sportjáért” díjat tehát Petrás Gábor 
főtitkár részére adományozza. Kérem, vegye át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Petrás Gábor részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Vendégek! 
A díjátadást követően egy, az aulában tartandó, ünnepélyes pezsgős 
koccintásra invitálom Önöket, melyen Izsák Máté, az oktatási, kulturális, 
ifjúsági és sportbizottság elnöke mond pohárköszöntőt. Kérem tehát, 
fáradjanak az aulába! 
 

Szünet 
Szünet után: 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Rátérünk a napirendek tárgyalására. Pontosabban a 
napirendek elfogadására. Egy kis csendet szeretnék kérni az 
ülésteremben. Üdvözlöm a Hír Televízió munkatársait, és köszönöm, hogy 
megtisztelték a közgyűlést figyelmükkel. Gábor Zsazsa színművésznő 
mondta, hogy akár negatívat, akár pozitívat beszélnek, de hát beszéljenek 
rólunk, úgyhogy Dunaújváros városmarketing arculatát a Hír Televízió 
növeli a mai napon. Ez igazán városvezetőként számomra megtisztelő. 
Javaslom a tárgysorozatban lévő napirendek kiegészítését kettő napirendi 
ponttal. Az egyik a Szakképzési Centrum üzemeltetésében működő 
Dunaferr középiskola tető vízszigetelés felújítása tárgykörben, ezt a nyílt 
ülés 48. napirendjeként, ha az érintett bizottságok tárgyalták, valamint a 
közbeszerzési munkacsoport véleménye alapján, bíráló bizottság 
véleménye alapján a térfigyelő rendszerünk bővítése tárgyában eredményt 
kell hirdetnünk, eredményt kell megállapítani. Ezt a 47. napirendként 
javaslom felvenni. Kérdezem Cserni Béla bizottsági elnök urat, hogy 
tárgyalták-e a Dunaferr középiskolával kapcsolatos napirendet. 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! A bizottságunk megtárgyalta, 
és támogatta a napirendet. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Frakcióvezető urat kérdezem, mint a gazdasági bizottság 
elnökét, hogy … 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság tárgyalta, és támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kérdezem Tóth Kálmán elnök urat, az ügyrendi bizottság tárgyalta-e. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Tárgyalta a bizottság, 
és egyhangúlag támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Megszakítom a bizottsági véleményeket, mert Barta Endre 
képviselő úr ügyrendben kért szót.  
 

Barta Endre képviselő: 
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Köszönöm, polgármester úr, a szót. Még itt a napirendekkel kapcsolatban 
egy meglepő kéréssel fordulok majd önökhöz, mielőtt még szavazásra 
megy. Remélem, időben nyomtam a gombot. A 33. napirendi pontot 
kérném majd … 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó, csak nem jó pályán van a képviselő úr, azt majd három és fél perc 
múlva kell majd elmondania. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Bíztam benne, hogy most időben nyomom előre, és nem úgy lesz, nem 
úgy járok, mint múlt alkalommal, hogy nem kapom meg a szót. Tehát 
biztosra mentem. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkapja, ha időben jelez. Tessék koncentrálni! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Akkor ezt akkor el fogom mondani újra. Akkor köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Még egyszer nem kell elmondani. Szavazni fogunk róla. Mi 
annak a napirendnek a címe? Tárgyalták a bizottságok. Nem értem, hogy 
miért kellene levennünk. Minden bizottság tárgyalta.  
 

Barta Endre képviselő: 
 
A múlt alkalommal is így volt, hogy tárgyalták a bizottságok, ide került, és 
akkor polgármester úr javaslatára további intézkedésekig levételre került. 
Én azt gondolom, hogy még további intézkedésekre, illetve átgondolásra 
lenne szükség. Ezért javaslom ennek a levételét. 
 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérdezem majd a bölcs közgyűlés véleményét erről, hogy hogyan 
foglalnak állást. Most akkor indítványozom mindenekelőtt a térfigyelő 
rendszer bővítéssel kapcsolatban közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítása című napirendet, aki felveszi a nyílt ülés 47. napirendjére, 
az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén 
lévő térfigyelő-rendszer bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására” című előterjesztést a nyílt ülés 47. napirendjeként – mellette 
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szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – fevette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

68/2017. (II.16.) határozata 
„Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer 
bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. február 16-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő 
térfigyelő-rendszer bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására” című előterjesztést a közgyűlése nyílt ülés 47. napirendjeként 
felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki elfogadja, hogy a Szakképzési Centrum kérelmét tárgyaljuk 48. 
napirendi pontként – üdvözlöm főigazgató urat – az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-3.) IV. tető vízszigetelés felújítására” című 
előterjesztést a nyílt ülése 48. napirendjeként – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
69/2017. (II.16.) határozata 

„Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
(Vasmű tér 1-3.) IV. tető vízszigetelés felújítására” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. február 16-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-3.) IV. tető vízszigetelés felújítására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 48. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Barta Endre képviselő úr indítványáról fogunk szavazni. Azt javasolta, 
hogy a közgyűlés a harmincharmadik napirendi pontot a mai napon ne 
tárgyalja. Én magam ezzel nem értek egyet, mert a bizottságok 
megtárgyalták. Úgyhogy kérem, igennel, pontosabban szavazzanak, 
ahogy gondolják! Én nemmel szavazok. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselőnek a nyílt ülés meghívója 
szerinti 33. napirendi pontjának levételére vonatkozó indítványát – mellette szavazott 
5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
70/2017. (II.16.) határozata 

Barta Endre képviselőnek a nyílt ülés meghívója szerinti 
33. napirendi pontjának levételére vonatkozó indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre képviselő indítványát, mely 
szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. február 16-ai nyílt ülés 
meghívója szerinti 33. napirendi pontot, melynek címe „Javaslat a Modern Media 
Group Zrt.-vel hirdetési keretszerződés kötésére”, a nyílt ülésen ne tárgyalja, nem 
fogadta el. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés nem fogadta el a képviselő úr indítványát, így a 33. napirendi 
pontot tárgyalni fogja a közgyűlés. 
 
Így akkor a plusz kettő napirenddel a nyílt ülés napirendi pontjainak 
egészéről szavazunk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
71/2017. (II.16.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési 

tervének elfogadására 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotására 
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5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
6. Javaslat a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet elfogadására  
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a 

lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
 

8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról” szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
 

9. Javaslat a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. 
pályázaton való indulásra 
 

10. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra 
 

11. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 
költségeinek elfogadására 
 

12. Javaslat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Dunaújváros és 
környékével kapcsolatos módosítására 
 

13. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének és az ezzel 
kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának elindítására 
 

14. Javaslat a Szociális szakosított ellátását és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása címmel nyert 
támogatás kivitelezési munkák elvégzésére irányuló szerződés megkötésére 
 

15. Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton való 
részvételre 
 

16. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására 
 

17. Javaslat Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat 
áthelyezésének megtervezésére 

 
18. Javaslat Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezésére 

 
19. Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési 

munkáinak ellátására 
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20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon 

lévő nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló 
vállalkozási szerződés megkötésére 

 
21. Javaslat az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 

munkatervének jóváhagyására 
 

22. Javaslat az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előirányzat-növeléssel 
járó kérelmének elbírálására 
 

23. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
 

24. Javaslat hatósági szerződés megkötésére a Fejér Megyei Kormányhivatallal a 
Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében 
 

25. Javaslat a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés megállapításai 
alapján szükséges intézkedésekre, az EFOP-4.1.8-16 pályázaton való részvételre 
 

26. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 
 

27. Javaslat a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatására 
 

28. Javaslat a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” c. rendezvény támogatására 
 

29. Javaslat civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának 
meghatározására 
 

30. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási 
előszerződés és végleges feladatellátási szerződés megkötésére 

 
31. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása 

érdekében Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási szerződés 
megszüntetésére 
 

32. Javaslat médiamegfigyelés szolgáltatás költségvetési fedezetének biztosítására és 
a szolgáltatás megrendeléséről döntés hozatalára  
 

33. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel hirdetési keretszerződés kötésére 
 

34. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosítására 
 

35. Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés 
Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás 
biztosítására 
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36. Javaslat a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor javításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

37. Javaslat Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására 
 

38. Javaslat a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismerésére 
 
39. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi 

beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági 
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
 

40. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi 
beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági 
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
 

41. Javaslat Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítésének, 
valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyában a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
megszüntetésének a kezdeményezésére 
 

42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. javaslata alapján 
történő, vagyonelemek értékének pótlási értékre emelésére és vagyonbiztosítási 
szerződés módosításának elfogadására, biztosítási ajánlatok bekérésére 

 
43. Javaslat a „Zöld SZTK” épületének a Magyar Állam részére történő 

ajándékozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

44. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal részére helyiség biztosítására a volt Bánki 
Donát Gimnázium és Szakközépiskola épületében 
 

45. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére 
 

46. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére 
 
47. Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 
48. Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-

3.) IV. tető vízszigetelés felújítására 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek meghívott vendégeinknek a tanácskozási jogot egy 
csomagban megszavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek részére 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni 
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Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
72/2017. (II.16.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. február 16-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek Forgó Krisztina kolleganőt jegyzőkönyvvezetéssel 
megbízni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

73/2017. (II.16.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A zárt ülésen egyetlenegy napirendre teszek javaslatot. A földek 
forgalmáról szóló 2013. évi, jelenleg is hatályos törvény értelmében a helyi 
földbizottságok döntése ellen ha valaki kifogást nyújt be, abban az 
esetben a föld elhelyezkedése szerinti közgyűlés, képviselő-testület dönt a 
fellebbezéséről. A törvény rendelkezésére figyelemmel a zárt ülés 
elrendeléséről nem kell szavaznunk, csak a zárt ülés tárgyáról. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontját – mellette szavazott 13 
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fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – felvette tárgysorozatába és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
74/2017. (II.16.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. február 16-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalás felülvizsgálatára 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek… Nem tudom. Parancsoljon, képviselő úr! Igen, 
elfelejtettem. Elnézést kérek! És közben a zártnál vagyunk. Majd akkor 
mindjárt visszatérünk. Jó. Bocsánat! Köszönöm szépen, frakcióvezető 
úrnak igaza van. 
 
Aki Forgó Krisztina köztisztviselő kolleganőnek megadja a 
jegyzőkönyvvezetés jogát a zárt ülésen, a zárt ülés vonatkozásában, az 
kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
75/2017. (II.16.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És engedjék meg, hogy visszatérjünk a nyílt ülésre. Elfelejtettem javasolni 
kettő napirend levételét. Én nem a 33-ast, hanem a 7. napirendi pontot, ez 
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a távhőszolgáltatásos rendelet módosítása, és a 32. napirendi pontot, 
amely a médiamegfigyelés szolgáltatás költségvetési fedezetének 
biztosítására című napirendi pontot. Ezekre a későbbiekben térünk vissza. 
 
Aki ezt elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 7. és 32. napirendi 
pontokat – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Hingyi László), távol lévő 1 fő (Gombos István) – levette 
tárgysorozatából és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
76/2017. (II.16.) határozata 

a nyílt ülés 7. és 32. napirendi pontjainak levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. február 16-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 7. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás 
díjalkalmazásának feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelete 
módosítására”, valamint a 32. napirendi pontját, mely “Javaslat médiamegfigyelés 
szolgáltatás költségvetési fedezetének biztosítására és a szolgáltatás 
megrendeléséről döntés hozatalára” levette napirendjéről. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És mivel elfogadta a közgyűlés, ezért még egyszer legyenek kedvesek a 
nyílt ülés napirendjéről, plusz kettő, mínusz kettő vonatkozásban dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés tárgysorozatát – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
77/2017. (II.16.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési 

tervének elfogadására 
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4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotására 
 

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
6. Javaslat a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet elfogadására  
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról” szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
 

8. Javaslat a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. 
pályázaton való indulásra 
 

9. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra 

 
10. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 

költségeinek elfogadására 
 

11. Javaslat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Dunaújváros és 
környékével kapcsolatos módosítására 
 

12. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének és az ezzel 
kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának elindítására 
 

13. Javaslat a Szociális szakosított ellátását és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása címmel nyert 
támogatás kivitelezési munkák elvégzésére irányuló szerződés megkötésére 
 

14. Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton való 
részvételre 
 

15. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására 
 

16. Javaslat Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat 
áthelyezésének megtervezésére 

 
17. Javaslat Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezésére 

 
18. Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési 

munkáinak ellátására 
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19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon 
lévő nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló 
vállalkozási szerződés megkötésére 

 
20. Javaslat az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 

munkatervének jóváhagyására 
 

21. Javaslat az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előirányzat-növeléssel 
járó kérelmének elbírálására 
 

22. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 

23. Javaslat hatósági szerződés megkötésére a Fejér Megyei Kormányhivatallal a 
Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében 
 

24. Javaslat a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés megállapításai 
alapján szükséges intézkedésekre, az EFOP-4.1.8-16 pályázaton való részvételre 

 
25. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 

megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 
 

26. Javaslat a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatására 
 

27. Javaslat a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” c. rendezvény támogatására 
 

28. Javaslat civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának 
meghatározására 
 

29. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási 
előszerződés és végleges feladatellátási szerződés megkötésére 

 
30. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása 

érdekében Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási szerződés 
megszüntetésére 
 

31. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel hirdetési keretszerződés kötésére 
 

32. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosítására 
 

33. Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés 
Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás 
biztosítására 
 

34. Javaslat a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor javításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

35. Javaslat Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására 
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36. Javaslat a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismerésére 
 
37. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi 

beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági 
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
 

38. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi 
beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági 
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
 

39. Javaslat Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítésének, 
valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyában a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
megszüntetésének a kezdeményezésére 
 

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. javaslata alapján 
történő, vagyonelemek értékének pótlási értékre emelésére és vagyonbiztosítási 
szerződés módosításának elfogadására, biztosítási ajánlatok bekérésére 
 

41. Javaslat a „Zöld SZTK” épületének a Magyar Állam részére történő 
ajándékozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

42. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal részére helyiség biztosítására a volt Bánki 
Donát Gimnázium és Szakközépiskola épületében 
 

43. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére 
 

44. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére 
 
45. Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 
46. Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-

3.) IV. tető vízszigetelés felújítására 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben 
hozott polgármesteri határozatokról 
Előadó: a polgármester 
 

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó: a polgármester 
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3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési 
tervének elfogadására 
Előadó: a polgármester 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotására 
Előadó: a polgármester 
 

5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a polgármester 
 

6. Javaslat a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 
ellátásokról” szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a polgármester 
 

8. Javaslat a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése c. 
pályázaton való indulásra 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

9. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

10. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 
költségeinek elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

11. Javaslat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Dunaújváros és 
környékével kapcsolatos módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

12. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének és az ezzel 
kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának elindítására 
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

13. Javaslat a Szociális szakosított ellátását és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása címmel nyert 
támogatás kivitelezési munkák elvégzésére irányuló szerződés megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

14. Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton való 
részvételre 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

15. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

16. Javaslat Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat 
áthelyezésének megtervezésére 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
17. Javaslat Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezésére 

Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

18. Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési 
munkáinak ellátására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon 
lévő nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló 
vállalkozási szerződés megkötésére 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

20. Javaslat az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 
munkatervének jóváhagyására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

21. Javaslat az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előirányzat-növeléssel 
járó kérelmének elbírálására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

22. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

23. Javaslat hatósági szerződés megkötésére a Fejér Megyei Kormányhivatallal a 
Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

24. Javaslat a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés megállapításai 
alapján szükséges intézkedésekre, az EFOP-4.1.8-16 pályázaton való részvételre 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

25. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

26. Javaslat a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

27. Javaslat a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” c. rendezvény támogatására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

28. Javaslat civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának 
meghatározására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

29. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási 
előszerződés és végleges feladatellátási szerződés megkötésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
30. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása 

érdekében Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási szerződés 
megszüntetésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
31. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel hirdetési keretszerződés kötésére 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

32. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

33. Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés 
Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás 
biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

34. Javaslat a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor javításával 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

35. Javaslat Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására 
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

36. Javaslat a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismerésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

37. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi 
beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági 
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

38. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi 
beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és felügyelőbizottsági 
tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának helyreállítása 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

39. Javaslat Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítésének, 
valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyában a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
megszüntetésének a kezdeményezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. javaslata alapján 
történő, vagyonelemek értékének pótlási értékre emelésére és vagyonbiztosítási 
szerződés módosításának elfogadására, biztosítási ajánlatok bekérésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

41. Javaslat a „Zöld SZTK” épületének a Magyar Állam részére történő 
ajándékozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztés bizottság elnöke 
 

42. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal részére helyiség biztosítására a volt Bánki 
Donát Gimnázium és Szakközépiskola épületében 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

43. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére 
Előadó: a polgármester 

 
44. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére 
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Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

45. Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó: a városüemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  a bírálóbizottság elnöke 
 

46. Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-
3.) IV. tető vízszigetelés felújítására  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat helyi földbizottsági jogkörben hozott állásfoglalás felülvizsgálatára 

Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 

1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti 
időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról 
Előadó: a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk az első napirendi pontra a polgármesteri hivatal és a 
polgármester elmúlt egy hónapos tevékenységéről szóló beszámolóra. 
Kérdés, hozzászólás? Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt 
hozzáfognék, hogy arról beszéljek, amiről terveztem, engedjenek meg egy 
megjegyzést. Én örülök, hogy Barta képviselő úr indítványát nem fogadták 
el, és tárgyalni fogunk erről a Lokálos előterjesztésről, mert hát igazi 
kutyakomédia, mondhatni csemege lesz, ahogy polgármester úr és 
fideszes képviselők majd megpróbálják megvédeni a védhetetlent, 
úgyhogy ahogy mondani szokták, én hátradőlök egy popcornnal és egy 
colával, és várom, hogy meggyőzzék a város lakóit és képviselő-testületet 
arról, hogy miért is van szükség arra, hogy legyen itt egy újabb 
kormánypropaganda újság. De hát abban nem vagyok, már most 
sincsenek kétségeim, hogy a szavazás eredménye az milyen lesz a 
végén. Amiről szeretnék beszélni, az három téma. Az első, hogy 
szeretném a városlakókat tájékoztatni a Párbeszéd helyi szervezetének 
arról a sikeres akciójáról, hogy százhúsz adag meleg ételt készítettünk el 
rászoruló hajléktalan polgártársainknak, amit részben abból 
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finanszíroztunk, hogy dunaújvárosi Párbeszéd szimpatizánsok és 
aktivisták, akik nyugdíjasként kaptak Erzsébet-utalványt, azt erre a nemes 
célra ajánlották föl, a karácsonyi Erzsébet-utalványokat. Ezúton is 
szeretném ezt megköszönni nekik. Én azt gondolom, hogy van olyan, 
amikor nem elég a szó, és tenni kell, és meg kell mutatni, hogy mi 
nemcsak szavakban, hanem tettekben is kiállunk a nehézsorsú 
embertársaink mellett. Ezért vittünk, és fogunk még vinni hajléktalanoknak 
meleg ebédet. Ezért vittünk, és viszünk Fejér megyében több helyen 
tűzifát azoknak, akik nincsen, és az adott esetben a fideszes vezetésű 
önkormányzatoktól nem is kapnak, itt Dunaújvárosról beszéltem, nem más 
településekről. Hiszen Dunaújvárosban nem a fával tüzelés a leggyakoribb 
tüzelési forma. Viszont egy nagyon fontos dologra szeretném felhívni 
polgármester úr figyelmét, a Hajléktalan Szállón járva kiderült számomra, 
hogy hétvégente nincsen megoldva az, hogy az ott tartózkodók, az ott 
lakók meleg ételhez jussanak. Szerintem ahelyett, hogy mindenfajta lapot 
adunk ki, sokkal fontosabb lenne, hogy az önkormányzat ebben segítené 
a Hajléktalan Szállót… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bocsásson meg egy pillanatra! Szerintem katasztrofális állapotok vannak 
a dunaújvárosi Hajléktalan Ellátó Centrumban. Ha fele igaz annak, amivel 
megkeresnek az ott lakók, és folyamatosan kapcsolatban vagyok velük, 
ugyanúgy, mint ön, a fegyelemmel, a higiéniával. Örülök, hogy itt van 
igazgatónő. Tehát e tárgykörben legyen kedves egy kicsit operatívabb 
munkát folytatni, nem vagyok megelégedve a Hajléktalan Ellátó Centrum 
tevékenységeivel. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Visszaveszem akkor a szót. A tájékoztatás kedvéért 
szeretném elmondani, hogy mi a Papírgyári úti Hajléktalan Szállóra 
vittünk. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én a Kandóról beszéltem, világos. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Igen, csak ezt fontos volt itt tisztázni szerintem. 
 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Korrekt. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
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És arra szeretném felhívni polgármester úr figyelmét, hogy azt gondolom, 
hogy az önkormányzatnak kellene segíteni azt a Hajléktalan Szállót is 
abban, hogy hétvégente kaphassanak meleg ételt az ott lakók. A másik, 
amiről szeretnék beszélni, az pedig az a helyzet, ami a Dunaferrben a 
béremelések kapcsán kialakult. Ugye láthatjuk, hogy nemrégen volt itt 
Oroszország helytartója, Vlagyimir Putyin. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Elnöke van Oroszországnak. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Elnöknek is nevezhetjük, de valójában egy ilyen diktaturális viszonyban őt 
szerintem nyugodtan hívhatjuk helytartónak. Ettől függetlenül ugye 
Szijjártó Péter mindenfajta győzelmi jelentést mondott a Dunaferr 
helyzetéről, és hogyan fog ez a továbbiakban még jobban működni a 
kormány és a tulajdonosok közötti együttműködés. Ehhez képest azt 
látjuk, hogy a cég éppen tervezi lenyelni azt a járulékcsökkentést, amit át 
kellene adni a dolgozóknak, úgyhogy szeretném kérdezni polgármester 
urat, hogy tájékoztassa a város közvéleményét arról, hogy ön, mint 
Dunaújváros polgármestere milyen lépéseket kíván tenni ez ügyben. 
Egyeztetett-e már a menedzsmenttel? És milyen lehetőségeket lát abban, 
hogy elérjük, hogy ezzel az 5%-kal nőjön a Dunaferres munkavállalók 
bére? Hiszen azt gondolom, hogy ez nemcsak a Dunaferres 
munkavállalóknak, hanem az egész város érdeke. Ezért kérem 
polgármester urat, hogy erről tájékoztassa a város közvéleményét. A 
harmadik téma, amiről szeretnék beszélni, az pedig… A harmadik téma, 
amiről szeretnék beszélni, az … Elnézést! Van ilyen még velem is! De a 
jegyzeteimbe bele kell néznem. Mentségemre szólva… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Korral jár, képviselő úr! Korral. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Igen, igen. Nem, nem.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megvárjuk türelemmel. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
A harmadik téma, amiről szerettem volna beszélni, és elnézést kérek ezért 
a rövid szünetért, az az orvosi ügyelet kérdése. A castellum.do-n több cikk 
jelent meg arról, hogy milyen anomáliák történtek az orvosi ügyelet 
felkeresése kapcsán. Én egyfelől nagyon köszönöm, és szerintem nagyon 
korrekt volt a kórház igazgatója, aki rögtön a facebookon reagált az 
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ügyben, hogy ők nem érintettek, viszont az látszik, hogy az önkormányzat 
az érintett, és én nem szeretném kritizálni azokat az orvosokat, akik 
sokszor nehéz körülmények között és túlfeszítve dolgoznak. Én nem 
gondolom, hogy egy orvos sem szánt szándékkal szeretne bármelyik 
beteget is megbántani. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy fontos lenne, 
hogy kivizsgáljuk azokat az eseteket, amik itt nyilvánosságra kerültek, 
hiszen ez minden dunaújvárosi számára megnyugtató lenne, hogyha az 
önkormányzat ez ügyben lefolytatna egy vizsgálatot, és megnézné, hogy 
az ott dolgozó orvosokat hogyan tudja jobban úgy segíteni, hogy ők sokkal 
jobb körülmények között kiegyensúlyozottabban tudják végezni a 
munkájukat. Hiszen szerintem az előrelépés útja az nem a retorzió, hanem 
az, hogyha minden ügyeletben résztvevő orvost olyan körülményekkel 
segítünk, amiben kiegyensúlyozottan és jó kedvvel tudja végezni a 
sokszor nehéz és nagyon fontos munkáját. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A felvetéseire a napirend végén fogok reagálni. Az orvosi 
ügyelettel kapcsolatban dr. László Borbála igazgatónőt, az orvosi 
ügyeletet ellátó cég képviselőjével legyen kedves igazgatónő fölvenni a 
kapcsolatot, mert … A castellum. do-t én magam nem tartom egy 
mértékadó hírforrásnak, de ettől függetlenül hozzám is eljutott a 
castellumtól teljesen függetlenül ezzel kapcsolatos, tehát tényleg vannak 
anomáliák. Nem most. Jó, köszönöm. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Amikor a 
bizottsági anyagokat, illetve akkor már a közgyűlési anyagot néztem, 
akkor láttam, hogy ismételten egy izgalmas nap előtt állunk, és bevallom 
őszintén, meg is feledkeztem valamiről. Viszont szerencsémre erre a 
hétfői napon emlékeztettek. Egy kedves ismerősömmel találkoztam, és azt 
a kérdést tette föl nekem, hogy mi lesz most az a pozitív dolog, amivel 
foglalkozni szeretnék a mai közgyűlésen. Ez két dologban erősített meg. 
Egyrészt, hogy van helye itt a pozitív dolgoknak, a másik meg az, hogy 
fölhívta a figyelmet, hogy erről bizony tényleg megfeledkeztem, és viszont 
kedden megkaptam a fenti segítséget, hogy mi is legyen ez a pozitív 
dolog. Február 14-én este, nem a Valentin-napról és nem is csak Szent 
Bálintról szeretnék beszélni, egy olyan dolog esett meg velünk, 
dunaújvárosiakkal, – ami azt mondom, hogy nagyon régen volt példa – 
egy sporteseményen vettem részt Budapesten egy jégkorongmérkőzésen. 
Én azt gondolom, aki a kilencvenes években már dunaújvárosi volt, és 
tudja, hogy mi nemzet sport fővárosa voltunk, sokszor átélhette azt az 
érzést, hogy milyen az, amikor büszke dunaújvárosiként élhetünk át ilyen 
dolgokat. Azt gondolom, hogy kedden visszakaptunk ebből egy bizonyos 
dolgot, visszakaptunk egy szeletet. És hogy miért is fontos ez? Ugye ott 
egymásra találtak ugye a szurkolók, egymásra találtak a játékosok, a 
budapestiek tátott szájjal nézték, amit a dunaújvárosiak ott csináltak. Aki 
visszaemlékszik még  a kilencvenes évekre, az tudja, hogy ez nemcsak 
sportnak köszönhető, nemcsak a sportnak jelent nagy dolgot. Ezért is 
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hozom itt föl, hiszen kicsit így hiányzik nekünk az a büszkeség, ami 
bennünk ugye dunaújvárosiakban benne volt, egy kicsit csak úgy azt 
mondhatjuk, hogy élünk, vagyunk, de az a büszkeség az úgymond eltűnt 
belőlünk. Kitűnő intézményvezetőink vannak, akik aktívak, és igenis 
tesznek azért, hogy a közösség épüljön. Én azt gondolom, hogy most 
talán megvan annak az esélye, hogy ez a kettő összekapcsolódhasson, és 
ismételten úgy élhessenek, azt mondják a dunaújvárosiak, hogy igen, mi 
büszke dunaújvárosiak vagyunk. Én nagyon bízom abban, hogy ennek 
meglesz a folytatása, és mind a közéletre is ennek hatása lesz. Nyilván 
tudom, hogy ez nem pártpolitika. Sőt a pártpolitikának ettől távol kell állnia. 
Nekünk ennek az egésznek támogatni kell, felhívni a figyelmünket 
bizonyos dolgokra, ott kell állni, de nem szabad ebből pártpolitikát csinálni. 
De azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és sok sikert kívánok a 
jégkorongozóknak a mai meccsükhöz is! Ugye az Újpesttel játszottunk 
kedden, és ha már szóba került az Újpest, akkor egy kicsit komolyabb 
témában a Vasast is szeretném megemlíteni, a Vasast, mint 
szakszervezet. Ugye a tegnapi dologgal kapcsolatban, ugye itt már a 
kérdés elhangzott, az teljesen rendben van, én csak szeretném jelezni, 
hogy a Jobbik helyi szervezete is teljes mellszélességgel kiáll a dolgozók 
követelése mellett, és jogosnak tartjuk ezt az 5%-os követelésüket. 
Köszönöm szépen a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Besztercei képviselő úr! Bocsánatot kérek! Képviselő úr! 
Utána Pintér Attila elnök úr. És aki szeretne hozzászólni, az most jelezze, 
mert lezárom a napirendet. Köszönöm. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Egy-két témám lenne nekem is a mai 
napirendekhez. Kezdeném én is természetesen a Dunaferrel. Hát, tegnap 
kint voltam a téren. Végignéztem a tüntetést, és a Demokratikus Koalíció 
kiállt Brüsszelben akkor, amikor a Dunaferrnek az érdekei ezt 
megkívánták. Természetesen nem önmagában, hanem a többi európai 
képviselővel együtt, amikor a védővámok szükségessé váltak a kínai 
acéltermékekkel szemben, hogy bevezessék Európában, Nyugat-
Európában, vagyis az Unióban. A Demokratikus Koalíció akkor is megtette 
azt, amit követelt a haza, és sikeres lett az a megmozdulás. Most a 
tegnapi nap folyamán természetesen lelki támogatást tudunk adni a 
dolgozóknak. Ugye a pártok ne szóljanak bele a szakszervezeti munkába 
és a cégeknek a belső dolgaiba, az egyértelmű. De ettől függetlenül a 
Demokratikus Koalíció is támogatja azt, hogy a Dunaferrben munkabéke 
legyen, és a dolgozók pedig megkapják azt a tisztességes béremelést, 
ami megérdemli, amit megérdemelnek, és ami nekik kell, hogy jusson. Azt 
gondolom, hogy erre fedezet van, járulékcsökkentés megvolt, de ez 
legyen már a vezetésnek és szakszervezetnek a dolga. Mindenesetre 
támogatjuk a kezdeményezésüket. Belvárosi parkolással kapcsolatban. 
Hát, látjuk, hogy napi szinten problémát okoz a város területén a parkolás, 
folyamatosan kevés a parkolóhely. Ma ugyan közgyűlés jön, dönteni 
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fogunk öt új parkolóhely kialakításáról, illetve a tervezéséről. De magában 
a belvárosi részben, konkrétan itt a Városháza tér környékén nem fogja 
megoldani ezeket a problémákat. Viszont rengeteg a szabálytalan 
parkolás. A Városházának vannak közterület-felügyelői. Én kérdezem, 
hogy ezek a közterület-felügyelők ezek, őhozzájuk tartoznak-e az 
ilyenfajta tevékenységeknek az ellenőrzése, és hogyha igen, akkor ezt 
milyen gyakran teszik meg, lehet-e sűríteni, mert most már a belvárosban 
tényleg autók a járdákon, elállják a gyalogosok útját a Kőműves utcában, a 
Csillag háta mögött, a Derkovitsban, a Vasmű úton, többfelé. Tehát én azt 
kérdezem, hogy a Városháza tervez-e olyan lépéseket, hogy a 
szabálytalan parkolással szemben a belvárosban egy kicsit 
hatékonyabban fellépjen. És nem bírságolásra gondolok elsősorban, 
hanem figyelmeztetésre, hogy a renitens parkolókat azért valahogy 
értesítsük, és nem kell egyből kidobni a húsz-, harminc ezres bírságokat, 
hanem egyszerűen csak egy figyelmezető cédulával első alkalommal, 
hogy rossz helyen parkol, felhívni a figyelmét. Tehát ebben én kérném, 
hogy a hivatal tegyen valamit. Lőtérrel kapcsolatban. Ugye már tavaly nyár 
óta megy ez a történet ezzel. Örülök, hogy itt van alpolgármester úr, mert 
tőle szerettem volna kérdezni. Januárban, nem tudom, hogy eljutott-e 
hozzá, bízom benne, hogy tud talán válaszolni a kérdéseimre, mert a 
hivataltól, amit kaptam választ abban a kérdésemre nem kaptam választ. 
Tehát kaptam egy helyzetleírást, hogy hol tartunk most. De amikor én 
kérdeztem, hogy merre tart a jövőkép, arra viszont nem kaptam semmit. 
Tehát ugye a kormány bejelentette, hogy 197 lőteret építenek, és a 
megyei jogú városokban száz méteres lőtereket fognak építeni, ezt Lázár 
János jelentette be január 16-án. Én ugye január 19-én itt a közgyűlésen 
kérdeztem, hogy ezzel kapcsolatban Dunaújváros tervez-e valamit, van-e 
már elgondolás ezzel, erről a témáról, hogy ez a lőtér ez hol, és hogyan 
valósulna meg. Hiszen a jelenlegi helyen egy erős ellenérzés van a 
lakosság részéről, amit majd alá is támasztok. Ugye az egyesület elnöke 
által tavaly szeptemberben írt levélben az szerepel, hogy Szűcs László, 
DLSE elnök: természetesen mi lövészek jobban örülnénk, ha még 
nagyobb területünk lenne pl. a város határában. Idén januárban is érkezett 
egy névtelen levél, amely nem volt aláírva, de abban a levélben is elírják, 
hogy pl. a hanghatás, ami számukra is kellemetlen, tehát a lőegyesület 
tagjai számára is kellemetlen, és ők is szeretnék, hogyha a 
sporttevékenységükkel nem zavarnának senkit, de arra pénzük nincsen, 
hogy új lőteret építsenek. Abszolút érthető ez az álláspont, és én 
januárban kérdeztem, hogy a régi, papírgyár mögötti, már használaton 
kívüli, sőt romhalmazként létező lőtér szóba kerülhet-e az új lőtér 
elhelyezésekor, mert a jelenlegi helyén a lőtér nem biztonságos. Azt, hogy 
nem biztonságos, azt arra a pl. a rendőrségi jegyzőkönyvekre is 
alapozom, amik születtek a belövések során. Ugye ott egyetlen egy 
rendőrségi ügy volt, egy belövés lett kivizsgálva. A valóságban akkor négy 
belövésről már tudtak az ott lakók, de most az elmúlt hetekben körbejártuk 
a házakat, és kiderült, hogy történtek még olyan belövések a Lajos király 
körúton, amik eddig, amikről még a közös képviselők sem tudtak, és nem 
is voltak a rendőrség felé bejelentve. Ugye a rendőrségi jegyzőkönyvben a 
bűnügyi szakértő, igazságügyi fegyverszakértő leírta akkor, hogy az 
ország összes fedetlen lőtere vonatkozásában megállapítható, hogy azt 
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nem lehet kizárni, hogy gurulatból kikerülhet a lövedék a lőtérről. Nem 
lehet behatárolni, hogy egy gurulatot, egy gellert kapott lövedék mekkora 
távolságra juthat. Az sok mindentől függ. Az is elképzelhető, hogy akár 
nyolcszáz méterre is eljuthat. A nyolcszáz méter abból a szempontból 
fontos, hogy a lőtértől háromszázötven méterre van a Százszorszép 
Óvoda, és háromszázötven méterre van a Lajos király körút 25., és 
négyszáz méterre van a Lajos körút király 2., 4., 6., 8., 10., 12. A 
Hengerész útról nem beszélek, szintén négyszáz méter alatt van. Tehát és 
itt nyolcszáz méterről ír a szakértő. Abban az esetben, ha a lőállástól 
eltérnek, akkor megvan a lehetősége a közvetlen kilövésnek is, de ugye 
természetesen gellert kaphat a rendes lőállásból eltérő, a… Hogyan 
tehető biztonságossá a lőtér? Hogyan zárható ki az onnan, hogy lövedék 
kikerüljön? A szakértő azt válaszolta, hogy amennyiben a lőállásból 
történik a kilövés, a közvetlen kilövés kizárható, a geller veszélye 
ugyanakkor fennáll. Tehát ez folyamatos. Budavári Árpád, akkor rendőr 
őrnagy, bűnügyi osztályvezető vezette a nyomozást abban a kilövés 
ügyben, és az ő megállapítása volt, hogy az akkori kilövésről, hogy a 
lövedék nem közvetlen kilőve, hanem a földön irányt változtatva csapódott 
be a lakás erkélyajtajának üvegén. Az ilyen jellegű kilövést nem lehet 
elkerülni, mivel a lőtér nem fedett, és csak a teljesen fedett lőterek 
esetében lehet a kilövést, illetve a gurulatot kapott lövedék lőtérről történő 
kikerülését megakadályozni. Ezt Budavári Árpád írta. Mindannyian 
ismerjük, elismerjük az ő szakértelmét ebben a témában. Amiért ezt ilyen 
hosszasan idéztem ezeket a rendőrségi jegyzőkönyvet és leveleket és stb-
t, az elmúlt hetekben megkerestük az ottani lakókat, egész pontosan 
tavaly nyáron ők kerestek meg minket, konkrétan engem, és az elmúlt 
hetekben végigjártuk a Lajos király körúton a házakat. Csak azokat a 
házakat, amik érintve voltak kilövéssel kapcsolatban, illetve ugye hát 
effektíve közvetlen rálátásuk van a lőtérre. Tehát csak a Lajos király út 14., 
2., 4., 6., 8., 10., 12. és 25. Tehát ezeket a lépcsőházakat. 212 lakás van 
ezekben a lépcsőházakban. Ezt azért mondom ezt a számot, ugyanis a 
212 lakásból 207 aláírást szedtünk össze. Tehát 212 lakásból 207 aláírást, 
amin az volt a kérdés, hogy egyetértek azzal, hogy a Dunaújváros, Lőtér 
utca 1. szám alatti, a Dunaújvárosi Lövész Sportegyesület által 
üzemeltetett lőtér a jelenlegi helyszínen végleges bezárásra kerüljön. 
Tehát a jelenlegi helyszínen. Ezt az ott lakók kilencven akárhány 
százaléka aláírta, kiszámolhatják a 207 aláírás a 212 lakásból. Tehát azt 
gondolom, hogy ez egy abszolút méltányolható és nyomatékos kérés az 
ottani lakosságtól, és nem azzal van gonduk, gondjuk, hogy 
Dunaújvárosban lőtér létezik, hanem a helyszínével van problémájuk, és 
pontosan ezért kérdeztem Szepesi alpolgármester urat, kérdezem most, 
és kérdeztem januárban volna, hogyha itt lett volna, hogy az új lőtérrel, 
amit a kormány bejelentett, és ami a megyei jogú városokban nagy 
valószínűséggel létre fog jönni, azzal kapcsolatban hol tart az ötletelés, hol 
tart a tervezés, van-e már elképzelés róla, hogy hol fogják megvalósítani. 
Illetve szeretnénk azt nyomatékosítani, hogy az ottani lakók a jelenlegi 
helyszínen nem fogják támogatni a lőtérnek a felújítását a jelenlegi 
helyszínen. Tehát szükséges lenne mindenképpen egy új helyszínt 
keresni ennek a lőtérnek. Hogy most ez a papírgyár mögötti régi lőtér, 
vagy valamilyen más helyszín, ami természetesen lakóövezetmentes, azt 
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én nem tudom eldönteni még egyelőre, ezt majd önök meg fogják, meg 
fogják ezt a döntést hozni erről, de a jelenlegi helyszínén a lőtértől a lakók 
félnek, és ezt elég nyomatékosan alátámasztották. Úgyhogy lőtérrel 
kapcsolatban ennyit szerettem volna mondani. Persze van még egy-kettő. 
Orvosi ügyeletet, azt én is említeném. Sok a panasz. Sok a panasz, és az 
emberi hangnemre van leginkább panasz. Tehát ott azt én is kérdezném 
polgármester urat, hogy felvették-e már a kapcsolatot az üzemeltető kft.-
vel vagy hogyha nem, akkor mikorra tervezik. Mert ugye ez egy maszek 
kft. által üzemeltetett orvosi ügyelet, tehát nem a dunaújvárosi kórház 
végzi ezt a tevékenységet, és tényleg vannak rá panaszok. Érdemes 
lenne ezt a dolgot mindenképpen kivizsgálni, mert ami most a 
közvélekedésben kialakult, az nagyon-nagyon negatív. A hivatal, jegyző 
asszonytól kérdezném, ez csak ilyen mellékzönge, hogy szeretném kérni 
azt, hogyha a kérdéseimre, amiket felteszek, ugye az SZMSZ-ben van egy 
ilyen, találtam, hogyha a feltett kérdésre a válasz azonnal nem adható 
meg, akkor az intézkedésre jogosult 15 napon belül írásban köteles azt a 
kérdezőnek megküldeni. Hát, találok ilyen érdekességeket. Ugye a lőtérrel 
kapcsolatban tavaly nyáron 90 napra kaptam választ, most amit föltettem 
kérdést decemberben, az 60 napra kaptam választ. Tehát ezek a 15 napot 
azért nem igazán fedik le. És akkor feljelentés. Rémhírterjesztési 
feljelentés. Ugye hát a januári közgyűlésen, hogyha tudtam volna 
válaszolni, de hát polgármester úrnak a sajátos ülésvezetési technikája ezt 
nem engedi meg, tehát kénytelen vagyok most visszatérni erre a témára. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nyugodtan. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Ugye akkor polgármester úr azt mondta, hogy a fűtéssel nem volt 
probléma. Hát, csodálkozom, hogy kibírta röhögés nélkül különben ezt a 
mondatot mondani. De remélem, hogy megtették a feljelentést, bízom 
benne. És szeretnék idézni, ezt is szó szerint fogom idézni, nehogy 
esetleg valami félrehallás legyen. 2016. december 13-a közmeghallgatás. 
Ugye egy hölgy, többen felszólaltak ott a DVCSH-val kapcsolatban, illetve 
a fűtéssel kapcsolatban. Ugye egy hölgy még az Intercisa 
Lakásszövetkezet nevében át is adott egy levelet a polgármester úrnak, 
amelyben felhívják a tizenötezer dunaújvárosi választópolgár nevében a 
polgármester úr figyelmét a DVCSH-val kapcsolatos anomáliákra. 
Természetesen akkor még ivóvíz probléma nem volt. Akkor fűtés 
probléma volt. Szeretném idézni a választ: „Annyit hadd tegyek hozzá, ha 
valakinek problémája van, maximálisan egyetértek önnel, akkor én, mint a 
DVCSH által távfűtött, Technikumban élő lakos és dr. Deák Mária 
osztályvezető asszonynak, aki a szomszédom, ugyanabban a házban 
lakunk. Hát, elég sok problémánk van, tehát ezek napi szintű, itt 
elsősorban a fűtésre vonatkozó, nem a számlázásra, meg ilyen 
tárgykörben, hanem a távfűtésnek az állapota, pontosabban katasztrofális 
állapota, amit én annak tudok minősíteni ebben a városban.” Hát most 
remélem, hogy jegyző asszony megteszi a feljelentést polgármester úr 
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ellen is rémhírterjesztésért, mert ez, hogyha az ellenzéki pártok rémhíreket 
terjesztettek a távfűtéssel kapcsolatban, akkor polgármester úr a 
közmeghallgatáson jegyzőkönyvbe mondta ugyanezeket a dolgokat, tehát 
ez is nyugodtan lehet rémhírterjesztés. És hát bízom benne, hogy jegyző 
asszony megteszi a megfelelő lépéseket ezzel kapcsolatban. Ez csak így 
figyelemfelhívásképpen. És akkor záróakkordként, hogy a hangulatot 
megalapozzam mára. Egy évvel ezelőtt tartóztatták le az önök 
gyilkossággal gyanúsított fideszes önkormányzati képviselő-társát, akikkel 
önök tíz évig együtt ültek, tíz évig ebben a frakcióban egymás vállát 
lapogatták, összeborultak a bulikba, és erről az emberről azt írta most az 
ügyészség, hogy kifejezetten antiszociális, egocentrikus, önimádó, 
túlértékeli magát, nem tudja kontrollálni az indulatait. Nem hiszem el, hogy 
önök ezt tíz éven keresztül nem vették észre. Tíz évig itt ültek vele. Az 
önök barátja volt. Együtt buliztak. És egy éve börtönben van előzetes 
letartóztatásban gyilkosság megalapozott gyanújával. Hát, nem tudom, 
kedves Fidesz-frakció, azért azt gondolom, hogyha valakivel együtt ülök 
egy frakcióban, pláne a magánéletben barátságot ápolok vele, akkor azért 
meg tudom ítélni a képességeit, de önök ezt az ember támogatták, 
futatták, indították, sőt polgármester úr számtalan alkalommal kinevezte a 
saját – hogy is mondjam – megbízta a saját helyettesítésével, és ez az 
ember már a gyilkosság elkövetése után a polgármester úr nevében, a 
polgármester urat képviselve kitüntetéseket adott át a dunaújvárosi 
rendőröknek, a dunaújvárosi polgárőröknek éveken keresztül. Ez az önök 
felelőssége, ezt soha nem fogják lemosni magukról. És azt gondolom, 
hogy aki nem ismeri a frakciótársát, és tíz éven keresztül ilyen emberrel 
együtt dolgozik örömmel és bulizva, az viselje a következményeket. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A felvetéseire majd mindjárt reagálok, képviselő úr. Pintér Attila elnök úré 
a szó! 

 
Pintér Attila képviselő: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Dunaferres témakörben 
nem kívánom elmondani, az előttem szólókkal abszolút egyetértek. Nem 
ismételgetem őket. Természetesen támogatjuk a Dunaferr dolgozóknak az 
ügyét. Már csak azért is, mert Magyarország Kormánya nemzetközi 
szintre emelte a Dunaferr ügyét, úgy tudjuk, legalábbis az újságok arról 
írtak, hogy az orosz-magyar csúcstalálkozónak témája volt, és sok 
milliárdos, sok tízmilliárdos fejlesztést jelentettek be. Tehát azt gondolom, 
hogyha ez valóban így van, és miért ne lenne így, akkor az ott 
dolgozóknak a munkabékéje is legyen rendben, úgyhogy Dunaújváros 
Önkormányzata, polgármestere álljon ki ezért a saját hatáskörében, amit 
meg tud tenni kövessen el. Az elmúlt közgyűléseken kettő darab témakör 
volt, amit folyamatosan feszegettem. Az egyikben talán el is indult valami. 
De azért tartom témában ezt az ügyet, mert nem szeretném, hogyha az 
derülne ki, hogy azért mert nem beszélek róla, akkor ez már meg is van 
oldva. Az egyik nagyon fontos ilyen ügy a kábítószer ügy volt. Nem 
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ismétlen magamat, csak annyi az ügynek a lényege, hogy Dunaújváros 
középiskoláiban a kábítószer fogyasztók száma növekszik, illetve a 
terjesztői hálózat bővül, és nyilván ez egy nem tegnapi probléma, meg 
nem is tegnapelőtti. Ez egy folyamatos probléma, és azt kértem itt több 
közgyűléssel ezelőtt, hogy indítsunk el egy folyamatot rendőrséggel, 
középiskolák vezetőivel, Szakképzési Centrum vezetőjével karöltve, hogy 
próbáljunk féket szabni ennek a folyamatnak. Természetesen tudom, hogy 
a rendőrség túlterhelt, így nem is várom, hogy egyik napról a másikra 
cselekvési programot fog kidolgozni. Gondolom, hogy ez zajlik. Nagy 
figyelemmel várom ezt, hogy mi lesz, amit a rendőrség javaslatba meg tud 
majd fogalmazni. De azt mindenképpen várnám, hogy a Szakképzési 
Centrum vezetése, illetve az iskolaigazgatók is karolják föl ezt az ügyet, és 
hogyha kell, akkor konzultáljunk akár szélesebb körben is erről. Mert azt 
gondolom, hogy ők az egyik főszereplői ennek a témának, már csak azért 
is, mert a közvetlen környezetükben érzékelt ez a probléma. Az elmúlt 
közgyűlésen egyébként el is hangzott polgármester úr részéről, fölkérte 
Csapó urat, hogy ezzel az üggyel azért foglalkozzon. Úgyhogy én azért 
szeretném most megint elmondani, mert az elmúlt közgyűlés óta ebben a 
témában nem haladtunk előre, és azt szeretném, hogy ez az ügy ne álljon 
meg, hanem menjen tovább. A másik témakör, amit feszegettem a 
dunaújvárosi sporttal kapcsolatos, azon belül is a futballal. Zsákutcába 
futott a hivatal és a köztem folyó párbeszéd a múlt közgyűlésen. Kétszer 
kaptam választ a kérdésemre, és olyan választ kaptam, amit én nem 
tudtam elfogadni, és elmondtam a múltkori közgyűlésen azt is, hogy nem a 
hivataltól várok választ, hanem sokkal inkább a várost vezető többségtől. 
És azért várok választ, mert folyamatosan azt mondjuk, hogy 
Dunaújvárosban a sport nagyon fontos. Lesz majd egy későbbi 
előterjesztés. Egyébként ahol a városfejlesztés kapcsán Dunaújváros 
megcélozza ezt a sportközpont, sportvárosi címet, most nem biztos, hogy 
pontosan idézem ezt a kifejezést, az anyagban benne van. Tehát úgy 
gondolom, hogy az elmúlt időszakban Dunaújvárosban nagyon komoly 
eredmények születtek a sportban, de emellett komoly teljesítmények, 
illetve komoly sportágak tűntek el a süllyesztőben, és mivel volt egy 
időszak, hogy a dunaújvárosi focit oly híven támogatta a közgyűlési 
többség, és oly büszkén nyilatkozott mindenki, amikkel első osztályú 
csapatunk volt. Én ezt hiányoltam az elmúlt időszakban, illetve azt 
érzékeltem, hogy a dunaújvárosi focicsapattal kapcsolatos álláspontok 
változtak. Ezért most azt szeretném megkérdezni a közgyűlési többségtől, 
hogy a jövőben, mivel a stadion fejlesztés zajlik vagy el fog indulni vagy 
folytatódni fog, teljesen mindegy, nagy valószínűséggel az elkövetkező 
években tovább fog épülni a stadion, és feltételezem, hogy ezt a stadiont 
tartalommal szeretnénk megtölteni, és azt szeretném megkérdezni, hogy a 
közgyűlési többség kíván-e első osztályú focit működtetni 
Dunaújvárosban, és ha igen, akkor ezért az elkövetkező időszakban mit 
fog és mit kíván megtenni. Érdekes egyébként, hogy annak idején, amikor 
a foci úgy hasított, és évről évre osztályokat léptek előre, akkor mindenki 
verte a mellkasát a büszkeségtől. Én akkor nem nagyon szóltam. Most 
meg érdekes, hogy én állok ki a fociért. Azért is, mert aki ismer, az tudja, 
hogy tőlem egy picit távol áll ez a sport, de mint sport, egyébként meg 
alapvetően közel, mert mindenki tudja, hogy sporttámogató ember vagyok. 
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Ennyit a futballról és a kábítószer ügyről, és akkor szeretném témában 
tartani ezt a vízszolgáltatással kapcsolatos problémákat, ami itt az elmúlt 
közgyűlésen fölmerült. Kértem a hivatalt, hogy mutasson nekem azzal 
kapcsolatban levelezéseket, ami az elmúlt években a DVCSH, 
Mezőföldvíz, Önkormányzat, illetve a felek egymás között folytattak. Erre 
kaptam is egy vaskos anyagot, mutatom mindenkinek, hogy mekkora. Ez 
tegnapelőtt jutott a kezembe, úgyhogy teljes részletességgel ennyi idő 
alatt nem tudtam feldolgozni ezt a mennyiségű anyagot, de azért egy-két 
megállapításra jutottam ebből. És csak nagyon vázlatosan szeretnék egy-
két tényt itt fölvázolni, ami egyébként ezekből az anyagokból derül ki. 
Hogyha képviselő-társaim nem kapták meg, akkor vagy kérjék, vagy én 
nagyon szívesen odaadom az én példányomat. Hogy honnan indult ez az 
ügy, és hova jutott, és milyen további kérdések merülnek föl. Ugye az 
látszik nagyjából, hogy 2012 környékén indult el ez az átadás-átvétel a 
DVCSH és a Mezőföldvíz között. Itt elsősorban Nagyvenyimnek a 
vízellátására vonatkozik. Úgy tűnik, hogy ez a folyamat elindult, de már a 
folyamat elején vitás kérdések támadtak. Az egyik ilyen vitás ügy az 
elszámolásnak a mértéke, illetve a pontos mérése, hiszen erre a 
megfelelő technikai eszközök nem álltak rendelkezésre. A másik vitás ügy 
pedig az ár, hogy milyen áron kapja a Mezőföldvíz a Dunaújvárosi Víz-, 
Csatorna-, Hőszolgáltatótól a vizet. Itt az anyagok több mindent 
fölsorolnak a Mezőföldvíz 86 Ft/köbméter áron szerette volna vásárolni, a 
DVCSH 247 Ft-os köbméter áron számlázta ki. Aztán későbbiekben, ez 
nem derül ki az anyagból, hogy miért, de 152 Ft-os árral is megelégedett 
volna már a Mezőföldvíz. Hogy pontosan mi okozta ezt az eltérést és ezt a 
vitát, ez ezekből az anyagokból nem derül ki. Az biztos, hogy a 
szolgáltatás megkezdésétől folyamatosan vitában állt a két cég 
egymással, és nem tudtak leszerződni két alapvető dologban, az 
elszámolási mennyiségek, illetve az elszámolási árakkal kapcsolatban. 
Aztán 2014-re odáig jutott ez a folyamat, hogy szeptember 1-jétől 50%-os 
korlátozást léptetett életbe a Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató mind az ivóvíz, 
mind pedig a szennyvízelvezetéssel kapcsolatban. Tette ezt azért, mert 
olyan horribilis tartozások halmozódtak föl a Mezőföldvíz és a DVCSH 
között, amit úgy gondolták, hogy ilyen úton kívánnak rendezni. Aztán 
érdekes, hogy az anyagokból kiderül az, hogy Dunaújváros Polgármesteri 
Hivatalát többször tájékoztatták erről a problémáról, az első levél 2015. 
augusztus 14-én született, aztán december 11-én, és 2016. február 26-án 
a következő, amiben folyamatosan tájékoztatást kap a Polgármesteri 
Hivatal arról, hogy milyen anomáliák vannak a vízellátás, illetve a DVCSH 
szerint illetéktelen és jogtalan vízvételezéssel kapcsolatban. Érdekes még 
az ügyben, hogy 2015 augusztusán a Szekszárdi Törvényszék 
felszámolást kezdeményezett a Mezőföldvíz ellen, ahol egyébként 
vagyonfelügyelőt jelölt ki. Nem tudom, most ez a folyamat hol tart. 
Meglehetősen régen volt ez az ügy, és ez a szolgáltató a mai napig is 
Nagyvenyimnek szolgáltatja a vizet. Aztán több esemény történt itt a 
sodorvonal mentén vagy közben, amit mivel az anyag nem időrendi 
sorrendben van összerakva, hanem inkább valami más logika kapcsán, 
erre nem volt időm, hogy rájöjjek, hogy milyen alapon. Így nem tudtam 
teljesen időrendbe összerakni az eseményeket. De egy biztos, hogy a 
cégnek a vízjogi üzemeltetési engedélye az üzemeltetés átvételekor nem 
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volt rendben. Legalábbis ez derül ki az anyagból, merthogy 2015-ben, 
méghozzá IV. hó 16-án a Fejér Megyei Katasztrófavédelem adta ki ezt az 
engedélyt a Mezőföldvíz részére azért, hogy tudjon szolgáltatni. Majd 
érdekes, hogy ezt az engedélyt a Székesfehérvári Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság visszavonta. Tehát megint engedély nélkül volt a 
Mezőföldvíz, amiről ő tájékoztatást adott egyébként a Fejér Megyei 
Kormányhivatalnak is, a Katasztrófavédelemnek is, illetve a MEKH-nek a 
korlátozásról is megtette ezt a tájékoztatást. Úgyhogy ennek hatásaként a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelem felhívta, illetve hozott egy határozatot a 
Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató ellen, miszerint ezt a tevékenységet 
azonnal fejezze be. Ezt a határozatot egyébként, illetve ezt a szerződéses 
viszonyt ezt a Magyar Energetikai- és Közműszabályozási Hivatal 
jóváhagyta. Szóval nagyon sok minden történt, és nagyon zavaros az ügy, 
és úgy tűnik, hogy van egy szolgáltató, akivel kezdettől fogva problémák 
voltak, aki Nagyvenyim felé szolgáltat. És valamiért nincsenek rendben az 
engedély, valamiért nem tudott megegyezni a Dunaújvárosi Víz-, 
Csatorna-, Hőszolgáltatóval, miközben egyébként Nagyvenyim 
polgármestere, az akkori polgármesteri, gondolom a mai is, folyamatosan 
küzd a szolgáltatóért, hiszen a levelezésben az is benne van, hogy 
Nagyvenyim hányszor és kinek írt levelet azzal kapcsolatban, hogy a 
szolgáltatásuk rendben legyen. Szóval nagyjából azt látom ebben az 
ügyben, hogy a Mezőföldvíznek az engedélyeivel kapcsolatban problémák 
vannak. Nem tudom, hogy létezik-e a cégnek engedélye, ez nem került 
bemutatásra itt. Én kérem Dunaújváros Önkormányzatát, mivel úgy tudom, 
hogy még tulajdonosok vagyunk a Mezőföldvízben, hogy szerezzük meg 
ezt az engedélyt, és szeretném, hogyha bemutatnánk, hogy akkor ez 
létezik-e, mikortól létezik, és valóban jogosan szolgáltatott a cég vagy nem 
jogosan szolgáltatott. Az is látszik, hogy mivel e körül probléma volt, ugye 
folyamatosan a hatósági úton próbálta kikényszeríteni a cég ezeket az 
engedélyeket, ami hol megvolt, hol visszavonták. Egy biztos, hogy 
rendezetlenek a viszonyok a két cég között, és jelen pillanatban még mind 
a két cégben Dunaújváros tulajdonos. Az egyikben többségi, a másikban 
pedig kisebbségi tulajdonos. Bár a dolog pikantériája az, hogy a mai 
napon, úgy láttam, kívánnak hozni egy döntést, miszerint a Mezőföldvíz 
tulajdonrészétől Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megválik. Ez megint érdekes az eddig felsoroltak ismeretében. Szeretném 
akkor látni a Mezőföldvíznek az engedélyét. Szeretném megkérdezni 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát, hogy tud-e tájékozódni, 
és ha igen, akkor adjon tájékoztatást arról, hogy a két cég közötti per az 
hogy áll. És én szeretném megkérdezni Dunaújváros városvezetését, 
hogy mikor kíván állást foglalni ebben az ügyben, és ki mellett kíván állást 
foglalni ebben az ügyben. És ezt azért kérdezem, mert ebből a nagyon 
súlyos anyagból egyetlen levele sincs Dunaújváros Megyei Jogú Város 
vezetésének. Tehát egyetlen információra sem történt érdemi reakció, 
miközben az összes, tehát a Mezőföldvíz, a Katasztrófavédelem, a Víz-, 
Csatorna-, Hőszolgáltató, a MEK mindenféle levelezésbe a város be volt 
csatolva, hiszen nem véletlen állnak rendelkezésre ezek az anyagok. 
Egyetlenegy levél vagy anyag nem született. Azt nem tudom, hogy 
személyesen történt-e egyeztetés a céggel vagy tárgyalás, de én azt 
gondolom, hogy súlyos probléma ez. Nemcsak azért, mert egyébként 
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dunaújvárosi többségi tulajdonú cégről van szó, hanem azért, mert a város 
vízellátásáról van szó, azért mert az extrém időjárás okozott olyan 
problémát az elmúlt időszakban, hogy a vízellátással probléma volt. Olyan 
lakók szenvedtek hiányt ebben az ügyben, akik egyébként tisztességesen 
fizetik a díjakat. És azt gondolom, hogy Dunaújvárosnak alapvető 
felelőssége van abban, hogy ezt az ügyet rendbe rakja. Én várom ezekre 
a felvetéseimre a választ. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Az első napirend vitáját lezárom. Megkérem Szepesi 
alpolgármester urat, hogy reagáljon néhány elhangzott dologra. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Az utolsó gondolatára 
válaszolnék Pintér Attila képviselő úrnak. Dunaújváros Önkormányzata 
többségi képviselő-testülete a város lakosai mellett áll, a város polgárai 
mellett áll. Ez egy nagyon összetett probléma, hiszen Pintér úr is 
feszegette, hogy mi 55%-os tulajdonosok vagyunk. Akkor sem kérdeztek 
bennünket, amikor elindították a pert. A per folyamán semmiféle 
tájékoztatást nem kaptunk, amit kaptunk, azt az önkormányzat 
ügyvédjének segítségével szereztük meg a különböző közbenső 
ítéleteket. Mivel nem vagyunk vízügyi szakemberek, ezért most 
megbíztunk vízügyi kérdésekben jártas céget, hogy Dunaújváros 
vízbázisát mérje már fel legyen szíves, és igazak-e azok a pro-kontra 
állítások, hogy Nagyvenyim miatt nincs vizünk, vagy amiatt nincs vizünk, 
ami tény és való, hogy a Duna nagyon alacsony vízállású, a csápos kutak 
nagyon fogynak, és ezért Dunaújváros Megyei Jogú Városnak 
miniszterelnök úr a Modern Városok Programjában ígéretet is tett akár a 
szennyvízhálózat és a csatornahálózat felújítására, valamint egy új csápos 
kút megépítésére, aminek a tervezését, engedélyezését már meg is 
kezdtük, gondolva a nyárra, gondolva arra, hogy megindul a Hankooknak 
a negyedik üteme, és hogy a város vízellátása biztonságos legyen. 
Visszatérve a DVCSH-ra. Soha semmiféle tájékoztatást, adatot a cégtől 
nem kapunk. Szerződéseket nem kapunk. Kérünk. Tehát mi is csak 
tapogatózunk. Az egyoldalú tájékoztatások után mindig utána nézünk. Mi 
nem szeretnénk egyetlen, tehát nem szeretnénk se az Energiahivatal, se a 
Mezőföld, se a DVCSH viszonylatában véleményt mondani. A hivatal 
végzi a dolgát, rendesen végzi a dolgát, de nem tudunk igazságot tenni. 
Meg kell várnunk a perek végét. A perekről most annyit tudunk, hogy a 
kötbérpert elutasította az Ítélőtábla, amit a DVCSH kezdeményezett. Az 
árban elsőfokú döntésnél a Mezőföldnek adtak igazat, a másodfokú 
döntésre már zömmel. Tehát nagyon nehéz helyzetben vagyunk, 
mindenképpen meg szeretnénk oldani ezt a problémát, mert nagyon 
súlyos probléma nekünk is. És azon vagyunk, hogy ezt orvosoljuk, és a 
város lakosainak legyen jobb. A második téma, amit a Pintér képviselő úr 
mondott, a foci. A foci stábbal foglalkozó kft., akár egyesület nem várva, 
hogy a szájába repüljön a sült galamb, nagyon sokat lefaragott a 
tartozásaiból. Kb. másfél hete újból megkezdtük a tárgyalásokat 
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egymással. És remélem, meg tudunk egyezni, és Dunaújváros Megyei 
Jogú Város továbbra is támogatni fogja a labdarúgást. Most én ezt nem 
tudom kijelenteni, de szerintem a teremben senki nem tudja kijelenteni azt, 
hogy első osztályú labdarúgást szeretnénk. Ez a fiúk lábában van. És 
természetesen, ha odaérnek, a város biztos, hogy nem fog attól 
elzárkózni, hogy magasabb osztályokba is tudja finanszírozni a 
sportegyesületet vagy szponzorokat szerezni. Pintér képviselő úr 
kérdezett még valamit? Besztercei képviselő úrnak szeretném mondani a 
lőtérrel kapcsolatban, hogy még nem jött ki a pályázaton részletes leírás, 
és úgy gondoljuk, hogy és viseljük a bölcsek kövét, amikor kérne részletes 
leírást, mekkora területen, milyen infrastruktúrával kell rendelkezni, 
mennyinek kell lenni a lakott területektől, ugyanúgy a rendőrséggel, a 
sportegyesület vezetőit bevonva. Azért még engedjen meg egy 
megjegyzést. 2004-ben, amikor privatizálták a Vasműt, akkor a DK 
jelenlegi elnöke volt Magyarország miniszterelnöke, és üveggyöngyökért 
odaadta a Vasműt. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jegyző asszony! 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! A kábítószer ügyhöz kapcsolódóan 
szeretnék egy rövid tájékoztatást adni. Tegnap délután Suszter Tamás 
kapitány úr telefonon értesített engem arról, hogy polgármester úr nevére 
egy levelet adtak postára, ami annak a kezdeményezésnek az ütemtervét 
tartalmazza – látni még nem láttam, mert nem érkezett meg – de 
szeretném tájékoztatni, hogy folyamatban van az ügy, és mivel eddig is 
velem állt kapcsolatban, gondolom, hogy ezért tette ezt a tájékoztatást 
irányomba. Én pedig tovább fogom szervezni az egyeztetést, és 
természetesen önöket értesíteni róla. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
No, 10 óra 20 perc van. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Képviselő-
társaim! Akkor engedjenek meg néhány gondolatot. Szabó képviselő 
úrnak szeretném jelezni, hogy a Kandó Kálmán téren működő hajléktalan 
ellátással kapcsolatban van ráhatásunk, tekintettel, hogy költségvetési 
szervről, önkormányzati intézményről van szó. A Papírgyári út esetében 
egy alapítvány végzi ugyanezt a feladatot, mint tudja a Pribék Sándor féle 
alapítvány. Tárgyalni nyilván lehet, tárgyalni nyilván kell, de alapítványi 
hatáskör, és nem fenntartóként, működtetőként, üzemeltetőként az 
önkormányzatnak ugye ebben nincsen szerepe. Ez egyébként egy igen 
jelentős különbség. Ön is felvetette az orvosi ügyeletet, valamint 
Besztercei képviselő úr is, és igen, dr. László Borbála igazgatónő részéről 
ez a kapcsolatfelvétel megtörtént, amennyiben nyilván érdemi 
mondandója lesz az igazgatónőnek, illetve dr. Schleicher Judit ügyintéző 
asszonynak a hivatalból, akkor azt a következő közgyűlésre nemcsak ön, 
hanem valamennyi képviselő erre az érdemi választ meg fogja kapni. 
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Szeretnénk lenni Barta képviselő úr a nemzet sportfővárosa, de mi 
megelégszünk azzal, hogy a nemzet sportvárosa vagyunk. Fővárosa 
kitüntető címet még kaptuk meg, mert ilyen nincsen. Tehát 2000 óta 
Dunaújváros Megyei Jogú Város a nemzet sportvárosa, egyébként az ön 
által elmondottakkal maradéktalanul egyetértek. Én magát a jégkorongot 
annyira nem kedvelem, nem ugrok érte, tekintettel, hogy nem látom a 
korongot. Tehát magyarul nem tudom élvezni a mérkőzést. Egyébként 
ugyanilyen remek hangulat… Nem jár, nem nagyon láttam még női 
kézilabda meccsen. Ugyanilyen remek hangulat van a Kohásznak a 
közönsége és a csapat között. Érdemes kijönni egy-egy, főleg nagyobb 
rangadóra. A tavasszal egyébként úgy jön ki a lépés, hogy pl. a Győrt, a 
Siófokot itthon fogadjuk. Ajánlom önnek, tekintse meg a mérkőzést, 
megéri. Szintén nagyon jó a hangulat. Ezzel nem a jégkorong szurkolók és 
a sportolók közötti hangulatot negligálom, hanem kiemelem, hogy hála 
Istennek máshol is remek sportközösség van. Következőkről szeretném 
önöket tájékoztatni az elmúlt hónapok eseményei közül, kettő 
kinevezésről. Tegnapi nap folyamán Palkovics László köznevelésért és 
felsőoktatásért felelős államtitkár úr csörgetett meg a mobilomon. 
Államtitkár úr ez esetben mint köznevelési államtitkár telefont, és két 
dologról tájékoztatott. Egy, február 16-ai hatállyal dr. Deák Máriát nevezte 
ki a Dunaújvárosi Tankerület igazgatójává. Deák Mária szakmai és emberi 
tudásához, emberi oldalához és szakmai tudásához, amelyet több mint 
húsz évig vezetőként a Széchenyi Gimnáziumban általános 
igazgatóhelyettesként, majd ugye helyben a tanügyi igazgatásban a 
korábbi fenntartói időszakot végigkövetve, azt hiszem, hogy támadás az ő 
személyét nem érintheti, és egyáltalán nem értelmezhető egy pártpolitikai 
célzattal odarakott személynek. Államtitkár úr tájékoztatott, hogy az idén 
két általános iskolákban jár le az igazgatói pályázat. És tájékoztatott, hogy 
a Vasvári Általános Iskolában Kovács Erzsébet igazgatónőnek, illetve 
Garai Zsuzsa igazgatónő esetében az Arany János Általános Iskolába jár 
le a mandátum, igazgatói mandátum, és ezzel kapcsolatban kérte a 
véleményemet. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy dr. Varga Péter 
dandártábornok úr megyei, Fejér megyei rendőrfőkapitány tájékoztatott 
levélben, amiről már tudtam, csak ugye így hivatalos, hogy dr. Papp 
Károly országos rendőrfőkapitány úr Pintér Sándor belügyminiszter úr 
javaslatára kinevezte Suszter Tamás akkor még őrnagy urat megbízottból 
a dunaújvárosi kapitányság kapitányságvezetőjévé, mert egyébként elég 
helytelenül mondjuk mindig, ő nem kapitány, ő kapitányságvezető 
egészen pontosan. És egyúttal szeretném önöket tájékoztatni, hogy dr. 
Papp Károly országos rendőrfőkapitány úr, dandártábornok úr alezredessé 
léptette elő Suszter Tamás kapitány urat. Kinevezéséhez gratulálok, és 
nagyon sikeres munkát kívánok. Ez nem miatta vagy bárki miatt volt ilyen, 
a rendőrségi kinevezések egy elég bürokratikus rend, elmesélte nekem a 
kapitányságvezető úr, és ezáltal elég lassan működnek. És most érett el 
oda a dolog, hogy ez megtörténjen. Egyébként dr. Nagy Zoltánt, 
Dunaújváros korábbi kapitányságvezetőjét ugyanezen napon a Zala 
Megyei Rendőr Főkapitányság bűnügyi főkapitány helyettesévé nevezte ki 
az országos főkapitány úr. Eddig ugye megbízott főkapitány volt a korábbi, 
főkapitány helyettes volt a korábbi dunaújvárosi kapitányságvezető. Egy új 
hagyományt bevezetve 2017. január 19-én a közgyűlés napján évértékelőt 
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tartottam a Bartók Kamaraszínházban, ahol a város partnereit, 
egyházakat, cégeket, sajtó munkatársait, intézményvezetőket láttam 
vendégül, és hangzott el az elmúlt évek eseményeiből építkező beszéd, 
ami az idei, illetve a jövő évi fejlesztési elképzelésekről szólt. Sport, 
Trenka János úr a torna kapcsán keresett meg január hónapban, egy 
nagyon hatékony eszmecserét folytattunk. A Bölcsőde Igazgatóság volt a 
dunaújvárosi önkormányzat és a Tourinform iroda, valamint a Széchenyi 
Kft. újabb állomása a város kenyere jótékonysági rendezvény kapcsán. 
Ugye a város kenyeréből minden eladott kenyér árából 500 Ft egy adott 
nemes célra megy. Mi magunk is Szabó képviselő úrral fontos tartjuk 
egyébként az ilyen karitatív, bármilyen karitatív, akár úgy is mint 
önkormányzat, és maga a Fidesz dunaújvárosi szervezete is. A következő 
megcélzott intézmény az óvodai igazgatóság lesz, tehát az óvodáink 
fognak a következő negyedév bevételéből részesülni. Én magam is részt 
vettem a Hit Gyülekezetének karitatív megmozdulásán Pálfi-Németh 
Tünde sajtószóvivő asszonnyal. Nem vagyok tagja a Hit Gyülekezetnek, 
de bármilyen egyház – a szcientológiát nem, elvből elítélem a 
szcientológia egyház tevékenységét – de egyébként karitatív 
tevékenységet folytató bármilyen egyház kérésére örömmel veszek részt. 
Itt nem főtt ételről volt szó, képviselő úr, hanem múlt péntek délután a 
Városháza téren tartós élelmiszer, liszt, konzervek, játékok átadására 
került sor. Itt megköszönöm aljegyző úr segítségét, hiszen aljegyző urat 
keresték meg a szervezők, hogy ne lyukra fussunk. Ugye a szociális 
ellátási juttatási formákban részesülő dunaújvárosi polgártársainkat 
kereste meg a Hit Gyülekezete konkrét levéllel, és ők jöttek el a 
Városháza térre ezeket a csomagokat átvenni. Szántó Péter korábbi 
igazgató úr volt a vendégem múlt héten. Ő egy kérelemmel fordul a 
közgyűléshez majd. Jubileumi, akárhányadik – most ezt így elfelejtettem, 
elnézést kérek – tehát mindenképpen jubileumi esemény lenne, egy utolsó 
táncshow úgymond a városban, amelyet ő koordinál, szervez, és ehhez 
kér majd - be fog kerülni a márciusi közgyűlésre – segítséget. Galambos 
Dénes képviselő úrral, dr. Dorkota Lajos elnök úrral, Lőrinczi Konrád 
képviselő úrral részt vettünk a Dunaújvárosi Egyetem diplomaosztóján. 
Ezek mindig örömteli és felemelő pillanatok. Öröm egy ilyen ünnepségen 
városvezetőként részt venni. Igen, az orosz-magyar legmagasabb szintű 
államközi tárgyalásokon Putyin elnök úr és hogy fogalmazott ön, Szabó 
képviselő úr, nem, próbáltam leírni, hogy… diktatúra. Nem tudom, olyan 
lehetetlen, tehát nincsen magyar jelző, amit ön, nyilvánvalóan csak 
elszólás volt, említett. A találkozót megelőzőleg az előző este folyamán 
Lavrov külügyminiszter úrral tárgyalt Szijjártó külügyminiszter úr, és ennek 
volt a bejelentése a 11,00 órás sajtótájékoztató még a legmagasabb szintű 
tárgyalás előtt. A tavalyi évben ugye húszmillió eurót meghaladó 
támogatást kapott fejlesztésre a cégcsoport. Az idei évben a harmincmillió 
eurót megközelítő összegben fog részesülni. Ezek után Galambos és 
Dorkota urakkal másnap egy sajtótájékoztatón helyben foglalkoztunk, és 
múlt héten mi invitáltuk meg a Vasas Szakszervezet vezetőit. Nálam volt 
egy megbeszélés a tárgyalóban, Mucsi úr, Borbély úr és a harmadik 
fiatalember neve nem ugrik be. Tőle elnézést kérek így távollétében is. 
Nagyon fontos megbeszélés volt. Arra voltunk kíváncsiak Galambos 
képviselő úrral és Szepesi alpolgármester úrral, hogy ők mint a 
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szakszervezet helyi meghatározó prominensei a gyárban, ők milyen 
irányú, milyen célú fejlesztéseket látnának hasznosnak. Tájékoztattak 
egyébként a tegnapi demonstráció szervezéséről. Ne felejtsék el, hogy ez 
egy orosz tulajdonban lévő cégcsoport! Mi több ugye Karimov úr 
személyében januártól ugye egy kazah milliárdos egész pontosan a 
főtulajdonosa a Dunaferr vállalatcsoportnak. Amit magunk részéről mind 
képviselő úr, mind Dorkota elnök úr meg tud tenni, valamint jómagam 
polgármesterként, azokat az egyeztetéseket megtesszük. Első kanyarban 
szeretnénk Karimov úrral leülni, tehát meghívtuk az afgán, nem afgán, 
nem mindegy, kazah származású tulajdonost egy magyarországi 
látogatását, ez nem valószínűleg Dunaújvárosban fog sor kerülni, sokkal 
valószínűbbnek tartom, hogy a fővárosban. Tekintettel arra, hogy abban 
maradtunk a Borbély úrékkal, hogy azért kéthavi, háromhavi 
rendszerességgel le fogunk ülni a szakszervezet vezetőivel, mi magunk 
ajánlottuk ezt fel, ők erre örömmel és teljes mértékben nyitottak, így 
nagyobb rálátásunk van, lehet a vállalatcsoport működésére. Kérjük a 
szakszervezetek vezetőinek Szabó képviselő úr segítségét abban, hogy 
amennyiben az új tulajdonos esetleg módosít és változat a vállalat 
vezetésén, amiben mi partnerek vagyunk egyébként, mert Sevcsik Mónika 
vezérigazgató-helyettes két hónapig nem tudja az embert visszahívni. 
Tehát nem az, hogy nem veszi föl a telefont, sms-re nem reagál, benne 
vagyunk egymás mobiljában. Ez nem engedhető meg véleményem szerint 
egy cégvezetés részéről. Egyik ugye a Hankook mellett az egyik, sőt a 
legnagyobb foglalkoztatója a városnak, illetve a térségnek a Dunaferr. Én 
bízom benne, hogy személyi változások is lesznek a vállalatcsoport élén. 
Ebben is partnerek vagyunk, a személyi változtatások motiválásában az új 
tulajdonos irányában. Egy a lényeg, napi operatív együttműködés, napi 
operatív információáramlásra van szükség a városvezetésnek a Dunaferr 
irányába. Dunaferr nélkül ez a város nem élhet, és nem él, és nem élne. 
Alapvető érdeke minden dunaújvárosi polgárnak, a városvezetés 
valamennyi tagjának az érdemi, hatékony együttműködés. 
Daruszentmiklóson volt a soron következő polgármesteri informális ülés az 
elmúlt hónapban. Rauf Norbert – nem februárban, bocsánat – Rauf 
Norbert polgármester úr volt a házigazda, a következőre Baracson, Baracs 
településen fog sor kerülni. Nagyon színvonalas, hagyományteremtő 
jelleggel egy nagyon színvonalas műsorra került sor, egy óvodai gálaestre 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában. Itt a bevétel ugye az 
óvodáké. Izsák Máté bizottsági elnök úr képviselte az önkormányzatunkat. 
Dunaújvárosban a Dunaújvárosi Horgászegyesületnek több mint közel 
2000 tagja van. Nagyon fontos, nagyon fontos a velük való jó 
együttműködés. Somfai urat fogadtam, az egyesület elnökét, és nagyon 
komoly pályázati lehetőségekről beszéltünk, amely már az idei évben 
benyújtja az egyesület önkormányzati támogatással a reményeim szerint, 
és az idén is sor kerül egyébként az egyesület, illetve a Tourinform irodánk 
között a június, 06. hó hónap végén a II. Hallé, Halászléfőző Versenyre a 
kemping területén és a szabad strand területén. Galambos képviselő úrral 
részt vettük a Foglalkoztatásért Acélalapítvány múlt heti, Vasműben tartott 
ülésén. Itt egyébként mindig nagyon hasznos információk hangzottak el, 
most elsősorban a senior programba való belépés opciói, feltételei, illetve 
különböző kérelmek elbírálására került sor. Múlt pénteken Szemenyei 
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Istvánt, a Kézilabda Kft. ügyvezetőjét és Radulovics Bojana asszonyt, 
szakmai igazgatót fogadtam a Városházán. Tájékoztattak, hogy a csarnok 
felújítás beruházási kérdése milyen stádiumban van, valamint 
tájékoztattak, hogy milyen esélyekkel vág neki, kb. esélyekkel a Kohász 
női kézilabda csapata a tavaszi idénynek, és nemcsak a bajnokságnak, 
hanem a kupának is. Ugye tegnap pont Mosonmagyaróváron egy elég 
szép győzelmet arattak a lányok, így bekerültünk a Magyar Kupa négyes 
döntőjébe. Az is nagyon fontos egyébként, hogy Boki, tehát Bojana 
Radulovics, aki ugye a Magyar Kézilabda Szövetség elnökségi tagja, ezzel 
a tevékenységével sokban tud segíteni a dunaújvárosi kézilabdának. 
Gombos alpolgármester úr távollétében részt vettem múlt pénteken az 
MMK-ban egy a Gasztroblues Fesztivál, paksi Gasztroblues Fesztivál 
huszonötödik évfordulója alkalmából tartott kiállítás megnyitón. Különös 
tekintettel arra, hogy megtisztelte a programot Süli János polgármester úr, 
Paks város polgármestere, akit egyébként korábban két héttel ezelőtt 
alpolgármester úrral fogadtunk, szeretne Paks városának déli irányában 
nagyon sok, dél felé, Pakstól délre, nagyon sok partnertelepülése van 
térségi együttműködés kapcsán. És polgármester úr felvetette, és ebben 
majd elkezdődnek a tárgyalások, hogy északi irányban Dunaújvárost 
szeretné megnyerni partnertelepülésnek. Ez nagyon fontos. Ez fontos a 
városnak, fontos az egyetemnek és fontos a Vasműnek. Miért? Fontos az 
egyetemnek, mert a Paksi Atomerőmű leendő szakembereit képezheti ki. 
Fontos a városnak, mert a földrajzi távolság miatt dunaújvárosi polgárok 
tudnak majd egyébként a paksi bővítés, ’18-ban induló bővítés során 
munkavállalóként megjelenni a cégnél. És fontos a Vasműnek, fontos a 
Dunaferrnek, amely beszállítóként tud a Paksi Atomerőmű magyar-orosz 
bővítésében részt venni. A tegnapi nap Izsák Máté képviselő úr képviselte 
önkormányzatunkat a Mentőállomáson, már nincsenek itt a Labdarúgó 
Szövetség vezetői, ugye Carissa Kupa, XV. Carissa Kupa, jótékonysági 
cél, az idén a Mentőállomás volt a cél. És az adományok átadására került 
sor. Farkas Lajos múzeumigazgató úr, valamint Friedrichné Pethő Ilona 
kabinetvezető asszony, politikai főtanácsadó asszony a holnapi nap 
folyamán Szerbiában, Zombor településen vesznek részt, és egy ilyen 
múzeum közötti megállapodásokat készítenek elő. Valamint Grábics és 
Farkas Lajos úr, Grábics Gábor és Farkas Lajos urak meghívására a 
horvát nagykövet úr érkezik a városba jövő héten, szerdán a délutáni 
órákban. Látogatást tesz a Szilágyi Erzsébet Általános Iskolában. 
Fogadjuk Szepesi alpolgármester úrral a Városházán, majd egy 
városnézésre kerül sor, és este a Corner Kávézóban a nagykövet úr egy 
borkóstolón fog részt venni. Lőrinczi Konrád képviselő úr fogja 
önkormányzatunkat lelkesen képviselni, mint a társadalmi kapcsolatok 
bizottságának az elnöke.  
 
Aki a hivatal beszámolóját elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő 
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(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
78/2017. (II.16.) határozata 

a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
5 perc szünetet rendelek el. 
 
Szünet 
Szünet után: 

 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő napirend a lejárt határidős határozatok végrehajtásáról.  
 
Hozzászólás hiányában aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), nem szavazott 6 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

79/2017. (II.16.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetési tervének elfogadására 
Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 
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                    Haraszti Julianna, a KIÉT elnöke 
                    Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend a város idei költségvetési tervének elfogadása. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 5 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
80/2017. (II.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetési tervének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 2017. 

évi költségvetési tervadatokat tartalmazó előterjesztést és az abban foglaltakat a 
költségvetési rendelet-tervezet megalapozásául elfogadja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az Áht. 29/A §-ban 

meghatározott, a Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből 
származó kötelezettséget 2017. január 1-jén könyveiben nem tart nyilván. Ennek 
megfelelőn az Áht. 23. § (2) g) pontja szerinti adatot a 2017. évi költségvetésében 
nem szerepeltet.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

a polgármester 
Határidő:  2017. február 16. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy tudomásul bír 

arról, miszerint a költségvetési információk feldolgozása befejezéséig rögzített és 
a mérlegkészítés időpontjáig beérkező, előző évet terhelő kötelezettségek 
könyvelt összegének különbözete (beleértve a költségvetési szervek adatait is) a 
zárszámadás során, a maradvány elszámolásban kerül rendezésre.  Felkéri a 
Polgármestert, hogy a zárszámadási rendelet összeállításakor a maradvány 
elszámolást a tényleges kötelezettségek figyelembevételével állítsa össze. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

a polgármester 
  - az előterjesztés beterjesztéséért: 

a jegyző 
  - az előterjesztés előkészítéséért: 

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: a zárszámadási rendelet összeállítása illetve közgyűlési elé terjesztése 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotására 
Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 

                    Haraszti Julianna, a KIÉT elnöke 
                    Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A költségvetési rendeletről döntünk. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hogyha 
ezt a költségvetést nézzük, és azt a kérdést tesszük föl, hogy vajon ez egy 
jó költségvetés vagy egy rossz költségvetés a tavalyihoz viszonyítva, 
akkor szerintem nagy bajban vagyunk, hiszen a tavalyiból a költségvetés 
tervezetében a változás tavalyhoz képest hogyan állnak a dolgok, az nem 
látszik. Ami viszont látszik, s amivel kapcsolatban kérdésem van, az az, 
hogy beváltásra kerül közel hárommilliárd forintnyi megtakarítást képző 
kincstárjegy, ami azt jelenti, hogy akkor hárommilliárd forinttal, ha jól 
értem, akkor csökkenni fog a város vagyona. Hogy ezt pontosan akkor 
milyen célokra is fordítjuk? Ahogy közel húsz százalékban van a tavalyról 
áthozott megtakarítás felhasználása. Azt viszont nem látjuk, hogy tavaly 
milyen áron takarítottunk meg, hogy milyen feladatokat nem végeztek el 
tavaly, amiből megmaradt ez a pénz, illetve vannak-e olyan feladatok, 
amiket idén kell elvégezni, és az hol szerepel a költségvetésben. Azt 
gondolom, hogy beszélhetünk úgy erről a költségvetésről, hogy olyan 
szemszögből nézzük, ahogy egyre több dunaújvárosi látja, a skype-on 
keresztül, hiszen egyre több dunaújvárosi fiatal kénytelen elhagyni a 
várost, kénytelen elhagyni az országot egy jobb élet reményében, és 
egyre több szülőnek a realitás az nem az, hogy a gyerekeivel együtt eszi a 
családi ebéden a húslevest vasárnaponként, hanem az, hogy skype-on 
tárcsázza Londont. És ebből a szempontból ez egy nem jó költségvetés, 
mert nem tesz semmit azért, hogy a várost úgy fejlessze, hogy itt, 
Dunaújvárosban élhessék le az életüket a fiatalok. Nem teszi vonzóbbá, 
nem teszi élhetőbbé, nem indítja el egy olyan úton, hogy egy fenntartható, 
modern zöld iparváros legyen. Olyan, ahol még a gyerekeink unokái is jó 
szívvel leélhetik az életüket. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
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Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Ugye a város 
költségvetéséről beszélünk, és azt gondolom, mindenki a saját körzetét is 
nézi benne, hogy talán mit tudunk 2017-ben megvalósítani az álmok 
küszöbére kerül. Én ebből a szempontból néztem meg ezt a költségvetést. 
Természetesen vannak benne pozitív elemek, hogy a polgárőrséget már 
nem kétmillió forinttal támogatjuk, hanem hárommillió forinttal, az 
egymillióval több, mint tavaly történt. És azt gondolom, rájuk nagyon nagy 
szükség van bárhol ebben a városban, minden rendezvényünkön ott van. 
Nagy megelégedésemre szolgál, hogy talán a Venyimi utat föl fogjuk 
újítani ebben az évben, 2017. évben. Ami azt gondolom, az egyik nagyon 
kiemelt feladat, és nagyon pozitívan veszem a költségvetést. A 
költségvetést tanulmányozva azért fölvetődik bennem egy pár kérdés, 
hogy tizenkét alkalommal a tavalyi évben itt ültem képviselőként a 
közgyűlésen, és mindig az utolsó részben, ahol a polgármester úr, az 
alpolgármester úrnak föltettük a kérdéseket, hogy mit szeretnénk javítani a 
körzetünkben, járdát, egyéb más dolgokat, és mindig az a válasz született, 
hogy majd a következő évi költségvetésbe bele fogjuk építeni, ami 
komolyabb pénzösszegekkel gondolkodik. Én gondolok itt 2014 óta 
nagyon szeretnénk megoldani a Gőzmalom utcának a további építését, 
ami jelen pillanatban ugye nincs megoldva jelen pillanatban, súlyos 
probléma szerintem, azon a környéken egyre több épület épül azon a 
környéken. És itt gondolok azokra a dolgokra, hogy a Gandhi utcában az 
utat meg kéne csinálni, a járdák, egyebek, ezek úgy hiányoznak belőlem, 
egy hiányérzetet ad, hogy engem, mint képviselőt miért nem kérdez meg 
azt, hogy mit szeretnék fejleszteni ebben a városrészben. És azt 
gondolom, hogy ez egy fontos dolog lenne, mert én úgy gondolom, hogy a 
választópolgárok elé a közgyűlés itt a tévén keresztül, de úgy 
személyesen találkozok a választópolgáraimmal, és fölteszik ezeket a 
kérdéseket, és én mindig azt tudom mondani, hogy amikor a bejárásra is 
kimegyünk, és elkészül a jegyzőkönyv, hogy majd a következő 
költségvetésből lesz erre idő. Gondolok arra pl. hogy a Tamási Áron 
utcában szeretnénk egy közvilágítást megoldani. Megkaptam a választ, 
nyolcmillió forint. Ezt 2014-ben kértem, hogy meg kéne oldani. Szóba 
került, hogy meg kell tervezni. Jó, türelmes vagyok, mert azt gondolom, 
mindenre idő kell. Ezeket szerettem volna, hogyha visszaköszönnének 
ebben a költségvetésben. Én csak ennyit szerettem volna. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyébként képviselő úr, gyakran egyeztetünk, soron következő 
egyeztetésünkre pont holnap fog sor kerülni, és egy nagyon támogatandó 
történeteket szokott felvetni. Most is kíváncsian várom, hogy milyen 
kérésekkel érkezik hozzám. Miért mondom ezt? Ezt azért mondom, mert 
Tamási Áron utca pl., hogy egy költségvetést év közben akár közgyűlésen 
is lehet módosítani. Ha most úgy gondolja, hogy ön, illetve a körzete 
számára fontos, hasznos kérdéskörök ebből kimaradtak, akkor állunk egy 
beszélgetés elé. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
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Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
költségvetéssel kapcsolatban két dolog szeretném fölhívni a figyelmet, 
illetve egy kérdésem is lenne.  Az egyik az, ugye amiatt pont ma is egy 
rendkívüli bizottsági ülésre volt szükség, illetve egy plusz napirend 
bekerült a pontok közé. Jól látható a költségvetésben, hogy az 
állagmegóvás azoknak az épületeknek, amik az önkormányzat 
tulajdonában vannak, illetve köteles róluk gondoskodni, nem nagyon 
fordítunk pénzt. Aki ugye ismerjük ezeket a dolgokat, ilyenkor utólag is, 
most is így tüzet oltunk tulajdonképpen egy 7,5 millió forintos kiadással. 
Hogyha ezeket beterveznénk, és magasabb lenne ez az összeg, akkor 
jóval le tudnánk csökkenteni ezeket a költségeket. Rengeteg olyan iskola 
van pl. ahol nem tudják kinyitni az ablakokat, mert ha kinyitnák, akkor már 
nem lenne ablak fönt azon az épületen, és ezekhez a gondokhoz képest a 
költségvetésben ez egy jelentékeny összegként szerepel. Szeretném 
felhívni a közgyűlés figyelmét, hogy akár ezen még lehetne majd 
változtatni vagy egy kicsit jobban odafigyelni. A másik az az 5. számú 
mellékletben egy tétel jelent meg a Modern Városok Programmal 
kapcsolatban városi kiadásként 240 millió forint. Néztem ezt a mellékletet, 
nem láttam pontosan, hogy ez egyrészt mire megy majd ki, illetve hogyha 
a Modern Városok Program, akkor miért. Ugye megígérték nekünk itt ezt a 
támogatást állami szinten, és mégis városi költségként jelenik meg. Erről 
szeretnék majd tájékoztatást kérni, hogy pontosan mi ez, lehet-e még rá 
későbbiekben is számítani, vagy csak egy egyszeri kiadás ez, illetve miért 
nem állami támogatásból történik meg. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Pintér Attila elnök úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ígérem, rövid leszek, nem 
megyek bele a költségvetési számoknak az elemzésébe, teljesen 
fölösleges. Nyilván itt most már arra nincs lehetőség, hogy ebbe bármilyen 
módosítást ejtsünk, és talán nem is lenne szerencsés. Látszik az, hogy 
nagyon sok munkája van ebbe a költségvetésbe a hivatalnak, és ezért 
köszönet a hivatal különböző szervezeteinek, akik ebben részt vettek. Én 
magáról a költségvetés alkotás folyamatáról szeretnék annyit elmondani, 
amit elmondtam már tavaly is, meg tavalyelőtt is, hogy működik ez a 
nemzeti együttműködés rendszere. Önök büszkén vallják a nemzeti 
konzultáció és itt szeretném jelezni, hogy én is ennek a nemzetnek a 
része vagyok egyébként meg még képviselő is vagyok, egy ellenzéki 
pártnak a képviselője, és régebben az volt a szokás, hogy a költségvetés 
alkotásának a folyamatába azért a közgyűlésben részt vevő pártok 
delegáltjai részt vettek. Ez azért volt fontos, mert lehetőség nyílt arra, hogy 
érdemben a költségvetési számokkal foglalkozzunk, és pontosan lássuk 
azt, hogy a számok mögött önök mit gondolnak, milyen tartalmat 
gondolnak. Sajnos ez a konzultáció ez évek óta elmarad. A kész 
költségvetést kapjuk meg február hónapban, hiszen most van az 
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elfogadásnak az ideje. Én ezt nem tartom jónak, és mivel nem látjuk azt, 
hogy a költségvetési számok mögött milyen szándékok húzódnak, ezért 
nem is kívánjuk támogatni ezt a költségvetést. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm hozzászólását.  
 
Aki támogatja a város ez évi költségvetésének elfogadását, az kérem, 
igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – megalkotta a 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Én megköszönöm a gazdasági igazgatóságon belül a költségvetési és 
pénzügyi osztály vezetőjének, illetve az osztály valamennyi 
munkatársának, aki a költségvetési csoportban segítette, és tevékenyen 
az anyag előkészítésében részt vett. Valamint megköszönöm Szepesi 
Attila gazdasági alpolgármester úrnak, nagyon komoly, hiszen egy 
költségvetés egy város életében február hónapban az mindig egy nagyon 
fontos, mi több, az egyik legfontosabb. A Lokál napirend mellett az egyik 
legfontosabb napirendje a közgyűlésnek. Hiszen ez alapján, e mentén, e 
paraméterekkel, ezen forrásokkal gazdálkodva, forrásokból gazdálkodva 
él a város, ugye a legfontosabb cégünket, ugye a DVG-t megemlítsem, 
ezekből tud üzemeltetni a vagyonkezelő cégünk is.  
 

5. Javaslat a partnerségi egyeztetésről szóló rendelet  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Partnerségről, partnerségi egyeztetésről szóló rendelet elfogadására kerül 
sor. Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! Tessék? Igen. Jó, akkor 
szavazunk a partnerségi egyeztetési rendeletről, és akkor utána 
visszatérünk rá.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
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Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – megalkotta a 7/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet és 
egyben a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
81/2017. (II.16.) határozata 

Dunaújváros MJV Önkormányzata Partnerségi Egyeztetés Szabályzatának 
hatályon kívül helyezéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a Dunaújváros 
MJV Közgyűlése a 12/2013. (I.24.) határozatával elfogadott Dunaújváros MJV 
Önkormányzata Partnerségi Egyeztetés Szabályzatát.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. február 16. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés elfogadta egyben, minősített többséggel.  
 

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A tavalyi évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet módosítására 
kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – megalkotta a 8/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

„a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 
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szociális ellátásokról” szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendet levettük. A következő napirendünk egy határozati 
javaslatot és egy rendelettervezetet tartalmaz. A szociális rászorultság, 
tehát magyarul itt az újszülöttek támogatásáról van szó még 
konkrétabban. Barta képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon 
örülök ennek a rendeletnek, illetve a határozati javaslatnak, illetve ahogy 
az előző hónapban is jeleztem, hogy szándékomban állt egy ilyet beadni. 
Aljegyző úrral folyamatosan egyeztettem, és tényleg azt kell mondanom, 
hogy erre az évre ez egy olyan program, ami igenis, hogy tarthat, és ez 
nagyon jó kezdeményezés. Remélem, hogy a későbbiekben is meglesz 
mindenkiben a szándék, hogy ezt akár továbbfejlesztenénk nyilván az 
akkori költségvetésnek, illetve megnézve azt, hogy ez milyen költségekkel 
jár most a városnak. Úgyhogy én ezt csak támogatni tudom, és még 
egyszer köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

82/2017. (II.16.) határozata 
a születési és gondozási támogatás 2017. évi biztosítására tett intézkedésekről  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - a szociális rászorultságtól függő 
pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati 
rendeletének 2017. március 1. napjával történő módosítása miatt - a dunaújvárosi 
kisgyermeket nevelő családok születési és gondozási támogatásának biztosítása 
érdekében a 2017. évi költségvetés 5. melléklet, 10. cím Szociális és 
gyermekvédelmi feladatok előirányzat sorát 15.000 E Ft-al megemeli, az alábbiak 
szerint: 
- 7.000 E Ft születési támogatás; 
- 8.000 E Ft gondozási támogatás. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt támogatások fedezetét 

a 2017. évi költségvetési rendelet 5.b. melléklet általános tartalék sorából történő 
átcsoportosítás útján biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
szereplő támogatások költségvetés kihatását a soron következő költségvetési 
rendeletmódosításban szerepeltesse. 
 
Felelős:     - a költségvetés módosításáért 

              a jegyző       
                  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője           
Határidő:     a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Bocsánat! Elnézést kérek! Akkor vegyük úgy, hogy a határozati javaslatról 
szavaztunk.  
 
És most pedig a rendeletről döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – megalkotta a 
9/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm jegyző asszony észrevételét. 
 
8. Javaslat a TOP-6.6.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 

fejlesztése c. pályázaton való indulásra 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy TOP-os pályázaton való indulás, melynek célja, tárgya egészségügyi 
alapellátás infrastrukturális fejlesztése, hogy ezen indul-e városunk 
önkormányzata. 
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Hozzászólás hiányában, aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
83/2017. (II.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.1-16 
„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című pályázaton való 

részvételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-
6.6.1.-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” címmel megjelent 
pályázati felhíváson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált 
Területi Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű 
u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a 
támogatási kérelem benyújtása, valamint a projekt megvalósítása érdekében, 
továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment 
szervezet közreműködő szerepet töltsön be 

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

a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, valamint a 
támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt előkészítéséhez szükséges 
dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        - a határozat közléséért: 
         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:     a támogatási kérelem benyújtásának határideje 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt előkészítési költségei 
vonatkozásában legfeljebb 10 000 eFt előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése terhére. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 4. pontban 

szereplő feladat végrehajtásához szükséges önkormányzati forrást a 2017. évi 
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költségvetési rendeletében biztosítja a rendelet 5. mellékletének 23.3 TOP 
programok elnevezésű sorának dologi kiadások kiemelt előirányzatában. 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervadatai 
alapján a költségvetési rendeletbe építse be, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
          a polgármester 
         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
          a költségvetés tervezéséért: 
          a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:     a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
9. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben szintén egy TOP-os pályázat, a társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés. Itt nagyon fontosnak tartom, 
hogy a szabad strand, kemping, öböl e tárgybeli fejlesztését.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
84/2017. (II.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16 
„Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című 

pályázaton való részvételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-
6.1.4.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
címmel megjelent Felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően az 
alábbi projektek megvalósulása érdekében: 

- „Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében” 
- „Múzeum az egykori malom épületében”  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű 
u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a fent 
nevezett két projekt megvalósulása érdekében a támogatási kérelmek benyújtása, 
valamint a projektek megvalósítása érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt 
előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet közreműködő 
szerepet töltsön be 

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

a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat, valamint a 
támogatási kérelmek benyújtásához, illetve a projektek előkészítéséhez 
szükséges dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        - a határozat közléséért: 
         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:     a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban megnevezett projektek 
előkészítési költségei vonatkozásában legfeljebb 45 000 eFt előfinanszírozást 
biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetése terhére. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 4. pontban 

szereplő feladat végrehajtásához szükséges önkormányzati forrást a 2017. évi 
költségvetési rendeletében biztosítja a rendelet 5. mellékletének 23.3 TOP 
programok elnevezésű sorának dologi kiadások kiemelt előirányzatában. 

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

4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervadatai 
alapján a költségvetési rendeletbe építse be, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
          a polgármester 
         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
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          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
          a költségvetés tervezéséért: 
          a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:     a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 

költségeinek elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
működési költségeinek elfogadását tárgyalja a közgyűlés, és dönt róla. 
 
Önöké a döntés lehetősége! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
85/2017. (II.16.) határozata 

a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
működési költségeinek elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
együttműködési megállapodását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1. pontban megnevezett fórum 

működési költségeihez 4.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének terhére. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés előkészítése során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

    a polgármester 
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  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
   - a költségvetés előkészítéséért: 
    a jegyző 
  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
    a költségvetési  és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a 2017. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

11. Javaslat az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 
Dunaújváros és környékével kapcsolatos módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben az Országos Fejlesztési Koncepció Dunaújváros és 
környékével kapcsolatos módosítását tárgyaljuk. Egy új határozati 
javaslatot kaptak képviselő-társaim az ülés előtt. Hozzászólás hiányában 
legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
86/2017. (II.16.) határozata  

az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció Dunaújváros és 
környékével kapcsolatos módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országos Fejlesztési és 

Területfejlesztési Koncepció felülvizsgálata során az az alábbiak figyelembe 
vételét kéri: 
a) A 38. ábrán kérjük, javítsák Dunaújváros térségét, amely átnyúlik a Dunán és 

a déli megyehatáron. 
b) Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 3.1.4.4. fejezet 

Dunaújvárosról szóló részében az alábbiak szerepeljenek: 
„Dunaújváros megújuló és élhető iparvárosként a monostrukturális ipari 
fellegvárból innovációs és szolgáltató térségközponttá kíván fejlődni, a 
hagyományos húzóágazatok mellett (ipar, fémkohászat, élelmiszeripar, 
gumiabroncs- és papírgyártás) a következő kitörési pontok kaphatnak 
szerepet: K+F+I, tudásintenzív és innovatív ágazatok, specializálódó vas- és 
acélgyártás, logisztika, sport, üzleti és konferenciaturizmus mellett a 
specializált turizmus. A térség kiterjed a megyehatáron túlra és a Duna túlsó 
partjára.” 
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c) Az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció 4.7 fejezet 
Dunaújvárosról szóló pontjában az alábbiak szerepeljenek: 
„Dunaújváros ipari jellegét megtartva és a tudásintenzív és innovatív 
ágazatokat erősítve, a nagyvállalatok szinergiáját kihasználó gazdasági és 
térségi központi szerep fejlesztése, a táji, környezeti szempontok 
figyelembevételével.” 

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

alatti határozat közlésére a Nemzetgazdasági Miniszter Területfejlesztési 
Tervezési Főosztály vezetőjével. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. február 28. 
 
12. Javaslat a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének és az ezzel 

kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának elindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Törvény szerint kötelező településenként arculati kézikönyvet elkészíteni. 
Itt is kaptak egy új határozati javaslatot a közgyűlés ülése előtt. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
87/2017. (II.16.) határozata  

Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyv elkészítésének és az ezzel 
kapcsolatos településrendezési eszközök módosításának elindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy 

Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyve (továbbiakban TAK) elkészüljön. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a TAK 

alapján a város településrendezési eszközei módosuljanak. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a TAK és Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési 
terveinek a 2. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
           - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2017. március 31. 

  - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti  
             egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett TAK 

elkészítéséhez 3 millió Ft + ÁFA pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetési rendelete 5. mellékletének 
városrendezési sora terhére, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

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

TAK és a helyi építési szabályzat és a rendezési terv 1. és 2. pont szerinti 
módosítására tervezési szerződést kössön – a gazdasági és területfejlesztési 
bizottság és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően - a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a polgármester 
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

                       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2017. március 31. 

 
13. Javaslat a Szociális szakosított ellátását és a gyermekek átmeneti 

gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása 
címmel nyert támogatás kivitelezési munkák elvégzésére irányuló 
szerződés megkötésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője 

                        Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben az Útkeresés Segítő Szolgálatot érintő felújítás címmel 
nyert támogatás kivitelezési munkák elvégzésére irányuló szerződés 
megkötésére tárgyú napirendet tárgyaljuk, amely megbízza a DVG Zrt.-t 
ezen feladattal. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
88/2017. (II.16.) határozata 

       a Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását 
szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása címmel nyert 

támogatás kivitelezési munkák elvégzésére irányuló szerződés 
megkötéséről 

 
1.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának, Magyarország 2016. évi központi 
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II.3.d) pontja szerinti 
„Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló 
önkormányzati intézmények fejlesztése, felújítása támogatása” címmel 
meghirdetett az Útkeresés Segítő Szolgálat Családok Átmeneti Otthona 
Frangepán utcai telephelyének fejlesztése, felújítása tárgyú projekt 
megvalósítását. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megnevezett 

pályázati támogatás felhasználásához szükséges felújítási munkák elvégzésével 
a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően a DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 
21.091.993,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 26.786.831,- Ft vállalkozási díjért.  

 
3.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 2. pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a városfejlesztési igazgatóság vezetője  

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2017. február 28.  
 

4.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 7.b melléklet (felújítások) 10.1 Szociális és 
gyermekvédelmi feladatok, Családok Átmeneti Otthona felújítása pályázat során 
fedezetet biztosít.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                        a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a városfejlesztési igazgatóság vezetője  
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

14. Javaslat a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 „Csatlakoztatási konstrukció az 
önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton 
való részvételre 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy KÖFOP-os VEKOP egyéb kódszámú néven futó pályázat 
csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez című pályázat. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
89/2017. (II.16.) határozata 

a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16  „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázaton való részvételről 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata – annak érdekében, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az 
önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletben 
foglaltak szerint eleget tehessen az önkormányzati ASP rendszerhez történő 
csatlakozási kötelezettségének – támogatási kérelmet nyújtson be a KÖFOP-
1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás alapján, valamint 
elhatározza a kapcsolódó pályázati projekt végrehajtását. 

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

az  1. pontban megnevezett pályázati felhívás alapján támogatási kérelmet 
nyújtson be, valamint a támogatási jogviszony létrejötte esetén a 
kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja, és a projekt 
megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
-   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
   a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
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        -   a határozat közléséért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:  A pályázat benyújtására: 2017. március 6., de legkésőbb a 
mindenkor érvényes pályázati felhívásban meghatározott 
időpont. 
A projekt megvalósítására: 2018.06.30., de legkésőbb a 
mindenkor érvényes pályázati felhívásban meghatározott 
időpont. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés elhatározza, hogy az 1. pontban 
szereplő pályázati projekt végrehajtásához az el nem számolható tételekre, 
valamint előfinanszírozás céljából 5.000.000,- Ft összegű saját forrást biztosít az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetése 5. b melléklet „Pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék sorból történő átcsoportosítással a 7. 
a mellékletben újonnan létrehozott „KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat” 
előirányzat soron. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy e határozat 
3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

  a polgármester 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
- a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
- a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
  a pénzügyi bizottság elnöke 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

15. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbeszerzési eljárás elindítása irodatechnikai berendezések, valamint 
ehhez kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése tárgyában. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 



61 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

90/2017. (II.16.) határozata 
„Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 

bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás 

megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 50/2017. (I.19) határozatával az 
„Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 
bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban, Kbt. Második rész, 
uniós értékhatárt elérő értékű nyílt [Kbt. 81. § (1) bekezdés szerinti] közbeszerzési 
eljárás lefolytatását támogatta. 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban foglalt feladat 
megvalósításához támogatja a határozat mellékletében csatolt ajánlattételi 
felhívás és közbeszerzési dokumentumokban foglalt tartalommal, az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában (TED) történő közzétételt. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester  
                  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály 

Határidő: az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok közzétételére 
a Kbt.-ben meghatározott határidők figyelembevételével 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
16. Javaslat Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási 

hálózat áthelyezésének megtervezésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 

elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Kossuth Lajos utca páros oldalán lévő parkolók miatt a közvilágítási 
hálózat áthelyezésére kerül sor.  
 
Kérem, döntsenek! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

91/2017. (II.16.) határozata 
Kossuth L. utca páros oldalán új parkolók miatt közvilágítási hálózat 

áthelyezésének megtervezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 393.700,- 

Ft összegű árajánlatát a Dunaújváros, Kossuth L. u. közvilágítási hálózat kiváltása 
új parkolók létesítése miatt tárgyú villamos kiviteli tervezésre vonatkozóan és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel. írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. február 24. 
                     - a szerződés aláírására: 2017. február 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a villamos kiviteli tervek 

elkészítéséhez szükséges fedezetet bruttó 393.700,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 5b melléklet - „Nem 
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a jegyző 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való                          
                     közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                   - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                     - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. február 28. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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17.  Javaslat Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Öt új helyszínen parkolók tervezése. Ez egy nagyon fontos napirend. ugye 
jogosan hangzik el akár ellenzéki, akár kormányoldalról a képviselők 
részéről, hogy kevés a parkolóhely. Így van, ez a dunaújvárosi polgárok 
általános véleménye ugye a város építészeti, belső jellegéből adódóan 
anno az úthálózat tervezéséből kifolyólag bizony-bizony pl. a Dózsa II. 
városrészben is ugye nagyon szűk a terület, tehát folyamatos bővítésre 
kerül sor. A Technikumban a Balogh Ádám utca és Bocskai utca által 
határolt belső udvar, a Balogh Ádám utca és a Táncsics által határolt 
belső udvar, Semmelweis utca belső udvar, Széchenyi köz és a Liget köz. 
Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Pontosan a Dózsa II. városrésszel kapcsolatban és a 
parkolás gonddal kapcsolatban eleveníteném föl azt a puszta egy, másfél 
évvel ezelőtt tett javaslatomat, hogyha most úgyis tervezések vannak, 
akkor vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy az Aranyvölgyi úton a 
városházi körforgótól, tehát igazából a Köztársaság úttól az Apáczai Csere 
János útig terjedő szakaszon ugye végig le van festve a belső sáv, és 
használhatatlan. Tehát hogy ott a külső, azt a lefestést megszüntetni, és a 
külső sávot kibővítve a járda felé akár merőleges, akár ferde parkolásos 
verziót kidolgozni. Ott egy ferde parkolásos verzióval ötven, ötvenöt autót 
el lehetne helyezni, ennyi parkolóhelyet ki lehetne alakítani végig, tehát az 
Apáczai és a Köztársaság között az Aranyvölgyi úton végig ki lehetne 
alakítani ennyi helyet. A Dózsa II.-ben ez azért megváltás lenne, azt 
gondolom. Tehát azt kérem, hogy nézzék meg a lehetőségét, hogy meg 
lehet-e csinálni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Markóth Béla osztályvezető urat kérem, hogy vegye föl a részletek miatt 
Besztercei képviselő úrral a kapcsolatot. 
 
Aki elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
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szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
92/2017. (II.16.) határozata 

Javaslat Dunaújváros területén öt helyszínen parkolók tervezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 

5.277.993,-Ft összegű árajánlatát a  
 Balogh Á. utca és Bocskai I. utca által határolt belső udvarban  
 Balogh Á. utca és Táncsics M. utca által határolt belső udvarban  
 Semmelweis I. utca és Dózsa Gy. út által határolt belső udvarban  
 Széchenyi (volt Gorkij) közben 
 Liget közben 
a parkolók egyesített engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és 
engedélyeztetésére vonatkozóan és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel. írja alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    -  a határozat közlésére: 2017. február 24. 
   -  a szerződés aláírására: 2017. február 28. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az öt helyszínen parkolóhely 

tervezéséhez és engedélyeztetéséhez szükséges fedezetet bruttó 5.277.993,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
7.a. melléklet - „Önkormányzati Beruházások” „1. Városfejlesztés és rendezés/ 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály” „3. Gorkij köz területén parkoló 
építés” - szakfeladat sorárán 4.000.000,- Ft fedezet biztosít a Széchenyi (volt 
Gorkij) köz parkoló tervezésre és engedélyeztetésére, a fennmaradó további négy 
tervezés és engedélyeztetés fedezetét az 5b melléklet - „Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

                     a jegyző 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                   - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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                     - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. február 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

18. Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések 
üzemeltetési munkáinak ellátására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőben forgalomirányító berendezések üzemeltetési munkáinak 
ellátása. A Swarco Traffic Hungária Kft., ha jól emlékszem az aláírásokból, 
eddig is ők látták el ezt a feladatot. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
93/2017. (II.16.) határozata 

Javaslat Dunaújváros területén lévő forgalomirányító berendezések 
üzemeltetési munkáinak ellátásáról 

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

területén lévő forgalomirányító berendezések üzemeltetési munkáinak ellátását 
2.255.000,-Ft + ÁFA/év (br. 2.863.850,-Ft/év) összegért a Swarco Traffic 
Hungaria Kft.-vel végezteti.  

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

fedezete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5. mellékletében a „Városüzemeltetés” alcím alatt 
szereplő „Közutak, hidak üzemeltetése” sorában jóváhagyott előirányzat során 
biztosított. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
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Határidő: 2017. február 28. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban szereplő kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

                    a jegyző 
                  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: 2017. február 24. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található 
piacon lévő nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira 
irányuló vállalkozási szerződés megkötésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
                    elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A piacunk, és akkor itt megállunk egy szóra, ugye az agóra, tehát a piac. 
Nem tudom levetkőzni történelem tanár mivoltomat. Tehát az agóra, a piac 
a meghatározó hely. Tehát a piacért én tűzbe megyek. Tehát ott bármi 
felújítás, DVG, ugye meghatározó események történnek mindig. Az ókori 
Rómától, majd ókori Görögország, ókori Rómában a középkorban, ugye a 
középkorban a piacok és a vásárok mellett jöttek létre a települések, kis 
falvak, nagyvárosok, kisvárosok, úgyhogy magyarul támogatom ezen 
felújítási munkákat azon túl, hogy én is minden péntek reggel megyek a 
piacra. Kicsit sok időbe kerül, de az ember… Én rugalmas munkaidőben 
dolgozom, képviselő úr, nincsen munkaidőm, magyarul ez annyit jelent, 
hogy hétfőn 0,00 órától vasárnap 24,00 óráig. Mert tetszik tudni, képviselő 
úr, és ez nagyon cinikus és rosszindulatú volt ez a megjegyzés, amelyet 
kikérek magamnak. Éjszaka nem kapcsolom ki a telefont, mert nem 
kapcsolhatom ki a telefont. Az más kérdés, hogy lenémítom a 
főszámomat. De bizony-bizony, ha kell, akkor a kapitány úr negyed egykor 
hív, ha kell, a Lóki úr fél kettőkor hív, ha kell, a Reszegi parancsnok úr 
múltkor egy haláleset miatt, a Mentőállomás vezetője, vasárnap este 9,00 
órakor hív. És amikor észreveszem, mert én elég korán kelő típus vagyok, 
hajnal 2,00 órakor kelek munkanapokon, tekintettel, hogy aláírok otthon. 
Én még mindenkit visszahívok. Mindenkit. Ön hála Istennek nincs benne a 
mobilomban, nem is szeretném, hogy benne lenne, tehát önnel ilyen 
probléma nem fordulhat elő. De egyébként Szabó képviselő úrral, Tóth 
Kálmán képviselő úrral, Pintér képviselő úrral, Barta képviselő úrral 
kapcsolatban vagyunk, sokszor kifejtettem már, hogy egy hazaáruló 



67 
 

Gyurcsány, aki 2006-ban lövetett az emberek felé, a szemét, mai világban 
egy Gergényit fölmentenek, mert fölmentenek, emberek szemét lövették ki 
2006 októberében. Tehát önnel nem kommunikálok, és egyszerűen 
visszautasítom az ilyen megjegyzéseit. Jöjjön ki velem a piacra! Holnap 
reggel is megyek. Ez úgy van, hogy 8,00 órakor benyitok a vendéglátó 
iskolába, Magyar András igazgató úrnál a béke és barátság jegyében, 
MSZP helyi alelnöke. Heti egy óra állampolgári ismeret. Óriási, nagyon jó 
fiatalok között lenni. És utána megyünk a piacra. És ajánlom, mert érdekes 
dolgok törénnek a piacon. Na, nem mondom, hogy az elmúlt három 
hétben abban a nagyon hidegben kimentem, mert akkor nem, de 
egyébként vásárláson túl nagyon jó beszélgetések helyszíne. Gombos 
alpolgármester úr minden szombat reggel ugye a piacon kezd valamelyik 
pecsenyesütőnél ugye egy jóízű kolbász, sült kolbász, hurka 
elfogyasztásával, és közben ugye ilyenkor lehetőség van vélemények, 
sokszor kritikák, de sokszor pozitív ötletek meghallgatására. Tehát akkor 
javítsunk egy kicsit a piacon. 
 
Aki támogatja, az kérem, szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

94/2017. (II.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén található piacon lévő 

nyilvános illemhely portálszerkezetének felújítási munkáira irányuló 
vállalkozási szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros 

Közigazgatási területén található piacon a nyilvános illemhely 
portálszerkezetének felújítási munkálataira Vállalkozási Szerződést kíván kötni a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
bruttó 499.345,- Ft összegben.  

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

pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésének soron következő 
módosításába építse be, mely kiadás fedezete a költségvetés 5.b melléklet 
általános tartalék sora. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok 
érdekében.  
 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

     a jegyző 
             - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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            - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
              a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: szerződés  
                        aláírásával egyidőben 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 1. pontjában rögzített feladat vonatkozásában jelen határozat 
mellékletét képező Vállalkozási Szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel írja alá. 

   
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:   2017. február 28. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés bölcsen döntött véleményem szerint, amikor támogatta a 
határozati javaslatot. 
 

20. Javaslat az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 
munkatervének jóváhagyására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Farkas Lajos igazgató urat, a múzeum igazgatóját. Igazgató úr 
a törvény szerinti kötelezettségéből fakadóan benyújtotta a tavalyi évi 
beszámolóját a múzeum tevékenységéről és az ez évi elképzeléseket, 
melynek ugye a holnapi út gondolom, a részét képezi. Önök támogatják? 
Én igen! 
 
Önök? 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
95/2017. (II.16.) határozata 

az Intercisa Múzeum 2016. évi beszámolójának és 
2017. évi munkatervének jóváhagyásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
2016. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező munkajelentését. 

 
Felelős:    - a határozat közléséért: 
                  a polgármester  
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  

   Határidő:    2017. február 28. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
2017. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét. 

 
Felelős:    - a határozat közléséért: 
                  a polgármester  
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  

  Határidő:    2017. február 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

21. Javaslat az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, előirányzat-
növeléssel járó kérelmének elbírálására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott:  Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Búvárrégészet. Hála Istennek megértük, hogy ilyenre is szükség van 
Dunaújvárosban. Egy „A” és egy „B” határozati javaslat van előttünk. 
 
Én előbb az „A”-t teszem fel szavazásra. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
96/2017. (II.16.) határozata   

 az Intercisa Múzeum búvárrégészetre vonatkozó, 
előirányzat-növeléssel járó kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum 

önkormányzati támogatását 10.000.000,- Ft-tal megemeli búvárrégészeti 
kutatások céljából, a 2017. évi költségvetési rendelet 5. b melléklet „Intézményi 
tartalék” sor terhére, azzal, hogy az intézmény ezt az összeget elkülönítetten 
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köteles kezelni, és felhasználásáról 2017. december 29-éig köteles szakmai 
beszámolót és pénzügyi összesítést küldeni a polgármesternek, ami az 
önkormányzat SZMSZ-ében a támogatások elszámolására vonatkozó 
eljárásrend szerint kerül elfogadásra. 

 
        Felelős:     - a határozat közléséért:  
                            a polgármester 
                          - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                            a jogi és szervezési igazgató 
                          - a határozat végrehajtásáért:  
                            az Intercisa Múzeum igazgatója 
        Határidő:    - a határozat közlésére 2017. február 28. 
                           - a határozat végrehajtására: 2017. december 29. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban elhatározottakat a 2017. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

 
      Felelős:      - a költségvetés módosításáért: 

           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő:      a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm igazgató úr, hogy elfáradt. Remélem, kellemes elfáradt. 
 
22. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontban a GESZ működési szabályzatának 
módosítására kerül sor. Üdvözlöm Farkasné Vörös Magdolna igazgató 
asszonyt nagy tisztelettel. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel döntsön! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
97/2017. (II.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 9. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján – figyelemmel az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 13. § (1) és (5) bekezdésében foglaltakra – a Dunaújvárosi Gazdasági 
Ellátó Szervezet 399/2015. (VI. 18.) határozattal jóváhagyott, 2015. július 1. 
napjától hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatát 2017. február 28. napjával 
hatályon kívül helyezi, 2017. március 1. napjától a határozat melléklete szerinti 
Szervezeti és Működési Szabályzatot hagyja jóvá. 

 
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: 2017. február 24. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
23. Javaslat hatósági szerződés megkötésére a Fejér Megyei 

Kormányhivatallal a Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosságok 
megszüntetése érdekében 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dobráné Szabó Márta, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

 intézmény igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A kormányhivatal felhívta a figyelmünket a Makk Marci Bölcsődében, de 
édes neve van, Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosságok 
megszüntetése érdekében.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! Viszontlátásra, 
könyvvizsgáló úr! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
98/2017. (II.16.) határozata 

hatósági szerződés megkötéséről a Fejér Megyei Kormányhivatallal 
a Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosság megszüntetése érdekében 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Fejér Megyei 
Kormányhivatallal megkötendő, a Makk Marci Bölcsődében feltárt hiányosság 
megszüntetésére vonatkozó hatósági szerződést, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

      a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  a hatósági szerződés aláírására: 2017. február 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

24. Javaslat a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés 
megállapításai alapján szükséges intézkedésekre, az EFOP-4.1.8-16 
pályázaton való részvételre 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott:  Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Tóth Éva igazgatónőt, a József Attila Könyvtár igazgatóját. Egy 
EFOP-os pályázaton való részvételről döntünk, valamint egy szakértői 
ellenőrzés megállapításai alapján szükséges intézkedésekről. Ezért áll I., 
II. és III. fejezetből. Elnézést! Csak I. és II.  
 
Előbb a I.-ről döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
99/2017. (II.16.) határozata 

a József Attila Könyvtárban végzett szakértői ellenőrzés 
megállapításai alapján szükséges intézkedésekről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a József Attila Könyvtár 
igazgatóját, hogy tekintse át az intézmény hatályos SZMSZ-ét és könyvtárhasználati 
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szabályzatát - különös tekintettel a nyári csökkentett nyilvántartás szabályozására -, és 
a szükséges módosításokra vonatkozó javaslatait nyújtsa be az önkormányzathoz. 
 

Felelős:      - a határozat közléséért:  
                     a polgármester 
                   - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                     a jogi és szervezési igazgató 
                   - a határozat végrehajtásáért: 
            a József Attila Könyvtár igazgatója 
Határidő:    - a határozat közlésére 2017. február 28. 
          - a határozat végrehajtására 2017. április 28. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most pedig a pályázaton való részvétel támogatásáról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
100/2017. (II.16.) határozata 

az EFOP- 4.1.8-16 pályázaton való részvételről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt 
vesz az EFOP-4.1.8-16 pályázaton a József Attila Könyvtár infrastrukturális 
feltételeinek javítása érdekében. 
 

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városfejlesztési igazgató 
           a jogi és szervezési igazgató 
           a József Attila Könyvtár igazgatója 
Határidő:   - a pályázat benyújtására 2017.október 20. 
 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm. További szép napot kívánok! Csókolom, Évike! 
 
25. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat 

ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Meghívott:  Báló Otília, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontban feladatellátási szerződés módosítása a 
gyermekek átmeneti otthona kapcsán. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
101/2017. (II.16.) határozata 

a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Fészek 

Gyermekvédő Egyesület (2030 Érd, Karolina u. 3.) fenntartásában lévő 
gyermekek átmeneti otthonában biztosított férőhely után fizetendő havi 
készenléti díj 200.000.- Ft-ról 200.800.- Ft-ra történő emelését 2017. január 1. 
napjától, egyúttal a 375/2014. (XI. 13.) határozattal jóváhagyott, a Fészek 
Gyermekvédő Egyesülettel – a gyermekek átmeneti otthona kötelező 
önkormányzati feladat ellátására – 2014. november 25-én megkötött 
feladatellátási szolgáltatási szerződés 4.1.a) pontjának és 5.4. pontjának a 
módosításához a határozat melléklete szerint 2017. január 1. napjától 
hozzájárul. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező 1. számú módosító szerződés aláírására. 
 

Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                            a polgármester 

             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:     2017. február 24. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. Az 1. pont szerinti 
kötelezettségvállalás fedezete a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll. 

 
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalás előkészítéséért: 
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:    az 1. számú módosító szerződés aláírását követő 5 napon belül 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója részére.  

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 

                            a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

           a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:     2017. február 24.  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

26. Javaslat a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és 
Szakgimnáziuma diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének 
támogatására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Müller Attila, a Bánki Donát Alapítvány kuratóriumi elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Bánki kérelme. Üdvözlöm Schön Beatrix megbízott igazgatónőt és Müller 
Attila műszaki szakmai igazgatóhelyettes urat. Én nagyon örömmel 
veszem az ilyen napirendeket. Elmondom, hogy miért. Dorkota elnök úrral 
a lehető legnagyobb megelégedéssel hallgattuk a Pentelei Kurjantók 
kórusát az egyetemi diplomaosztón. Fantasztikus volt. Fantasztikus volt, 
mert nem a megszokott műsorral készültek, és ettől emelték egy kicsit 
ugye a diplomaosztó hagyományos keretben zajló programját. Igen, látom 
már ráizgult a témára a Hír Tv. Még van hat napirendi pont. Addig bírják ki 
egy kicsit, még a ma esti híradóba beférünk, tehát nincs ezzel gond. 
Berlinben, és ez egy nagyon komoly, tehát azért mert Berlinben részt 
venni egy kórusfesztiválon, itt azért nemcsak városunkat, hanem hazánkat 
is képviselik. A kórusnak egyébként a Kurjantók, a Pentelei Kurjantók is 
tagjai információm alapján. Jelen költségvetési körülmények mellett 
indítványoznám, hogy a felét támogassuk, és ahogy Müller Attila 
igazgatóhelyettessel tegnap vagy valamelyik nap folyamán egyeztettünk a 
héten, kedd körül, kedden, így van, vannak más lehetőségek a 
támogatásra. Törvényes más lehetőségek, úgyhogy kérem igazgatónőt, 
hogy kabinetvezető asszonyt majd keresse meg, Pethő Ica kolleganőt, és 
egyeztessenek a részletekről. A „B” változatról döntünk. A „B” változatot 
teszem fel szavazásra, ez az ötszázezret célozza meg. Tessék! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Én szót kértem. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
De nem nyomott gombot. Semmi gond. 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 
Elnézést kérek. Polgármester Úr! Én is azt szerettem volna kérni öntől, 
hogy teljes költséget támogassuk. Ezt elmondtam a jogi és ügyrendi 
bizottságon. Azt gondolom, a városnak példaértékű az, hogy valakik 
Berlinben tudnak bennünket képviselni. És ha egy kicsit körbenézünk a 
testvérvárosi kapcsolataink között, akkor egy kicsit elgondolkozhatunk, 
hogy ez tulajdonképpen egy nagyon jó befektetésnek is számít, hogy ők 
ott vannak kint, és kimennek. De hallva az ön mondatait, hogy van ennek 
más lehetősége, hogy majd legyen a teljes összeg támogatása, ezért én 
azt gondolom, hogy minden erőt adjunk bele abba, hogy ők teljes körűen 
tudjanak kimenni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tehát van egy olyan lehetőség, amikor ugye a közgyűlés dönt, és van egy 
olyan, hogy polgármesteri rendezvénykeret, amely ugye nem kerül 
bizottságok és közgyűlés elé sem. Én magam is szeretném megoldani. 
Hogy miért? Az előbb említetteken túl miért fontos egy kórusfesztivál? 
Azért, mert most nem pejoratív értelemben mondom a gimnáziumra, mert 
én is gimnazista voltam, és imádom a dunaújvárosi Széchenyi 
Gimnáziumot. Tehát nem azzal van a gondom. De az természetes, hogy a 
gimnáziumban működik egy színvonalas kórus vagy egy általános 
iskolában. De egy szakképzési feladattal ugyan többnyire ugye érettségit 
nyújtó osztályok, bár most már elindult a felnőttképzés is a Bánkiban, de 
hogy egy műszaki irányultságú középiskolában el tudunk jutni egy berlini 
kórusfesztiválra fiatalokkal, felkészítő pedagógussal, pedagógus 
hozzátartozójával, illetve igazgatónővel, aki képviseli a városunkat, Schön 
Bea igazgatónő. Ez fontos. Ez mindenképpen támogatandó. Mert higgyék 
el, amikor a móriczosok elmennek Angliába, elmennek Németországba, 
elmennek Olaszországba, a gimisek is elmennek sok helyre, akkor a város 
vesz ott részt, a várost képviselik, hogy föltűnjön, hogy van egy Neustadt, 
ugye egy Dunaújváros valahol Közép-Kelet-Európában, és ez is 
városmarketing. A „B” határozati javaslatot teszem föl szavazásra, ez a 
felénél egy kicsivel több összeget céloz meg. 
 
A közgyűlés dönt! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
102/2017. (II.16.) határozata 

a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát Gimnáziuma és Szakgimnáziuma 
diákjai berlini zenei rendezvényen való részvételének támogatásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi SZC Bánki Donát 
Gimnáziuma és Szakgimnáziuma diákjai berlini tanulmányútjának támogatására 
500.000,- forint, azaz ötszázezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
A támogatást a Bánki Donát Alapítvány (2400 Dunaújváros, Bercsényi M. u. 2.) 
kapja. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetési rendelete 5. melléklet 9. Kulturális, oktatási és ifjúsági 
feladatok sor Egyéb kiadások kiemelt előirányzatában fedezetet biztosít az 5. a 
melléklet Kulturális és egyéb civil szervezetek felosztható kerete cím 
előirányzatának egyidejű csökkentésével. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Bánki Donát Alapítvánnyal a határozat 
mellékletét képező céltámogatási szerződést írja alá, továbbá felkéri, hogy 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

               a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2017. február 28. 
           - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap 
           - a pénzügyi teljesítésre: 2017. március 14.  
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat a 
2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 

         a jegyző 
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27. Javaslat a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” c. rendezvény 
támogatására 

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Juhász Zsófia, a Fejér Megyei Művelődési Központ igazgatója 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugyanúgy fontos, hogy év mint év ugye a Fejér Megyei Önkormányzat és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város és Fehérvár között közösen szervezendő 
megyei diáknapokon ott legyünk, mert ott a helyünk. Nagyon jó 
eredményeket produkálnak a dunaújvárosi középiskolások a diáknapokon. 
Ez ugye rotációs rendszerben hol Fehérváron, hol Dunaújvárosban kerül 
sor. Az idei évben nem is tudom, hogy hol, talán Fehérváron. És ehhez 
kért ugye a Megyei Művelődési Központ igazgatója támogatást. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
103/2017. (II.16.) határozata 

a 2017. évi „Fejér Megyei Diáknapok” című rendezvény támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fejér Megyei 

Diáknapok programsorozat támogatására a Fejér Megyei Művelődési Központ 
részére a 2017. évben egyszeri 3.000.000 Ft, azaz hárommillió forint 
támogatást biztosít. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott támogatás fedezetére Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtásának szabályairól szóló 
rendelet 5.a melléklet "Fejér Megyei Diáknapok támogatása" című előirányzat 
soráról 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forintot, továbbá átcsoportosítással a 
hivatkozott rendelet 5.b melléklet „Általános tartalék” című előirányzat soráról 
1.000.000 Ft, azaz egymillió forintot biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy jelen határozat mellékletét képező Támogatási szerződést 
írja alá, és a kötelezettségvállalás nyilvántartásban történő rögzítéséről 
gondoskodjon. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásért: a polgármester 
 - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: a polgármester 

 - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                          közreműködésért: 

                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. március 20. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
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költségvetésének következő módosításakor vegye figyelembe a 2. pontban 
foglaltakat.  

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

                          a jegyző 
                        - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen határozatnak a Fejér Megyei 
Művelődési Központ részére történő megküldéséről. 

 
Felelős: - a polgármester 

 - a határozat megküldésében való közreműködésért: 
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  2017. február 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

És egyúttal felkérem Izsák Máté képviselő urat, hogy önkormányzatunk 
nevében majd vegyen részt a díjátadáson Fehérváron. 

 
28. Javaslat civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának 

meghatározására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Civil pályázati felhívások. 
 
Tessék szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

104/2017. (II.16.) határozata 
 civil pályázati felhívások 2017. évi közzétételi számának meghatározásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil pályázati felhívások 2017. 
évi közzétételi számát 1 alkalomban határozza meg. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban foglalt döntésnek megfelelően, a civil szervezetek részére írja ki a 
pályázatokat. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  

                          a polgármester       
                -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:    a pályázatok kiírására: 2017. március 31. 

 
29. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási 

előszerződés és végleges feladatellátási szerződés megkötésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Székely Károly fogorvos 

                    Dr. Székely Krisztina fogorvos 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

15-ös fogorvosi körzet, feladatellátási előszerződést kell megkötnünk dr. 
Székely Krisztina fogorvossal. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

105/2017. (II.16.) határozata 
15. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében feladatellátási előszerződés 

és végleges feladatellátási szerződés megkötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy dr. Székely 
Károly fogorvos a dunaújvárosi 15. számú fogorvosi körzet praxisjogát 
(telephely: 2400 Dunaújváros, Balogh Á. u. 6. fszt. 3.) dr. Székely Krisztina 
fogorvos részére ingyenesen átadta és felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot közölje az érintett fogorvosokkal.  

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

Határidő:    2017. február 28. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést írja 
alá a dr. Székely Krisztina fogorvossal. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:   
                  a polgármester 

                        -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:   2017. március 14. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést és a 
határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződés kiegészítést írja 
alá dr. Székely Krisztina fogorvossal, miután dr. Székely Krisztina a 2400 
Dunaújváros, Balogh Ádám u. 6. fsz. 3. szám alatti telephelyre vonatkozó, 
praxisjogot engedélyező jogerős határozat eredeti példányát bemutatta. 

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

Határidő:    a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
30. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása 

érdekében Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízási szerződés 
megszüntetésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szűcsné Kiss Katalin körzeti ápoló 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Megszüntetjük Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött megbízásunkat az 
egyik felnőtt háziorvosi körzetben. Ennek oka egy mondatban, egyszerű, 
január 31-ig volt az önkormányzat feladata ennek ellátása. Január 31-től 
OEP finanszírozással a háziorvosnak kell erről gondoskodnia. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
106/2017. (II.16.) határozata 

az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása 
érdekében Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött 

megbízási szerződés megszüntetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Szűcsné Kiss Katalin 
körzeti ápoló és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2016. 
május 23. napján – a dunaújvárosi 5. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói 
feladatainak ellátására – létrejött megbízási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez 2017. február 28. napjával. 

      
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

                            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                              a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  

Határidő:   - a határozat közlésére: 2017. február 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat melléklete szerinti megbízási szerződés megszüntetését írja 
alá. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

                        -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:   2017. március 14. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
31. Javaslat a Modern Media Group Zrt.-vel hirdetési keretszerződés kötésére 

Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Dr. Keresztesi Péter, a Modern Media Group Zrt. vezérigazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A médiafigyelést levettük a napirendről. A háziorvosi témát a közgyűlés 
támogatta. Rátérünk a Modern Media Group Zrt.-vel kötendő hirdetési 
keretszerződés megkötése című napirendre. Megvárom, hogy mindenki 
megnyomhassa a gombot, mert azt mondják, hogy nem adtam rá 
lehetőséget. Barta képviselő úr! Parancsoljon! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Akkor 
megkísérlem a lehetetlent. Átnézve ezt az anyagot először is az, hogy 
hirdetési felületet szeretne vásárolni ugye az önkormányzat ettől a Lokál 
nevű laptól. Két dolgot nem értek, hogy az itt már a városban régóta 
működő médiafelületek miért nem alkalmasak. Mi az, amit az 
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önkormányzat hirdetni szeretne, ami már az itteni médiák gyomrát sem 
veszi be. Ez az elsődleges. A másik, több hónapja működik itt, több 
hónapja már a Lokál ugye szórja az újságait, terjeszti a városban és a 
környéken. Abban az esetben, ha ez egy olyan lap lenne, ami megfelel az 
itt élő embereknek, és elnyerte volna a tetszésüket, nem lenne szükség 
erre a támogatásra. Mindenki tudja, az önök bizottsági tagja jellemezte, 
nem tudom szó szerint idézni, de így mondta, hogy a fele hirdetés, a fele 
pedig szenny, ami ebben a lapban található, majd közgyűlésre jogosnak, 
tárgyalásra jogosnak találta. Ez egy kicsit érdekes. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem jogosnak. Bocsásson meg! Nem a szavába vágva. Az ügyrendi 
bizottság, tanulják már meg képviselő-társaim, az ügyrendi bizottságnak 
más a feladata. Ugye a különböző előkészítő bizottságok érdemben 
tesznek javaslatot, döntenek. Ugyanúgy, mint az ügyrendi bizottság a 
parlamentben azzal foglalkozik, hogy jogi, nyelvhelyességi, jogi 
szövegkontextus egyéb szempontból alkalmasnak tartja a közgyűlési 
tárgyalásra, és ez nem ugyanaz, és ott egy ügyvéd, egy jogász, külsős 
bizottsági tag fogalmazta ezt meg. Úgy van.  
 

Barta Endre képviselő: 
 
Jó, akkor igyekszem folytatni. Ugye akkor a bizottsági tagról akkor már 
szót említettem, és akkor nézzük azt, hogy az elmúlt időszakban 
számtalan pert vesztett a Lokál. Felmerül a kérdés, hogy nem az 
önkormányzat szeretné-e ezeket a perköltségeket úgymond kifizetni a 
Lokálnak ebben az esetben. Továbbra is egy kicsit érdekesnek tartjuk ezt 
a dolgot. És akkor egy kis személyes megjegyzés így az egész üggyel 
kapcsolatban. Bizonyára mindenki előtt ismert George Orwell neve. Volt 
egy fantasztikus regénye, az 1984. Orwell az ötvenes évek környékén 
elhunyt, nem ismerhette Habony Árpádot. Én azt gondolom, hogyha 
ismerte volna… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én sem ismerem. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
… akkor csettintene egyet, hiszen tökélyre fejlesztette Habony Árpád azt a 
technikát, ugye van egy agymosó technika abban a regényben, és ez 
nemcsak az agymosás működik már, hanem mindezt az állampolgárokkal 
fizettetjük meg, ezt a szerintem „zseniális” szót ezt mindenki úgy értse, 
ahogy én gondolom. Arra szeretném kérni nyilván elsősorban a fideszes 
helyi városvezetőket, hogy egy kicsit gondolják át most ezt a döntést. Aki, 
hogyha önök abban reménykednek, hogy ez a 2018-as, esetleg a ’19-es 
választásokra önöknek ezt előnyt fog jelenteni, illetve szavazatokat fog 
majd hozni mindaz, ami a Lokálban szerepel, én egy dologról 
biztosíthatom önöket, aki itt most nemet nyom, nem fogja támogatni ennek 



84 
 

az újságnak a támogatását, több szavazót nyer, mint ’19-ben fog. Ez az 
egyik. Úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy döntsön kicsit így a szíve 
szerint, vagy gondolja át, hogy mi a jó a városnak. Önök mindig büszkék 
arra, hogy járják a várost, járják a körzetüket, találkoznak az emberekkel. 
Én nem vagyok abban biztos, hogy önökhöz nem jutottak el azok a 
híresztelések, hogy milyen véleménye van az embereknek, még az önök 
szavazóinak is erről az újságról. Most valóban megmutathatják, hogy 
fontosak önöknek a szavazóik, és igenis hajlamosak az esetleges fönti 
elvárásokat az övékre lecserélni. Még egyszer szeretnék kérni mindenkit, 
ne támogassa majd ezt a napirendi pontot. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt 
rátérnék a Lokál témájára, engedjenek meg nekem egy megjegyzést Barta 
képviselő úrnak. Szóval kicsit furcsa nekem, amikor egy Jobbikos politikus 
Orwellt és az agymosást idézi, amikor láthattuk az elmúlt hetekben, hogy 
Jobbikhoz köthető politikusok náci egyenruhában és zászlóval vonultak 
Budapesten. Szóval, hogy ezért szerintem bánjunk óvatosan a szavakkal.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ebben van igazság. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 

A másik, amiről viszont fontos beszélni, az az, hogy nagyon hosszú idő 
alatt Dunaújváros Közgyűlése és önök megszültek egy médiakoncepciót, 
amiben van újság, hirdetés, online újság, tévé, rádió, üzemeltetnek egy 
médiaközpontot. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Meg majd még amiről ön nem tud. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Ki tudja, hogy még mit szeretnének, de hogy ettől függetlenül én nem 
látom, hogy mi az, ami indokolja azt, hogy egy egyébként a városban nem 
támogatott, nyíltan demagóg módon kormánypropagandát sulykoló 
újságba önök ekkora hirdetési felületet vásároljanak. Szerintem ez nem 
Dunaújváros érdeke, ez nem a városlakók akarata, ezért arra kérem önt, 
polgármester úr, és arra kérem a Fidesz-frakciót, hogy ezt ne támogassák. 
És engedjenek meg, hogy még egy személyes példát hozzak. Karácsony 
Gergelyt, a Párbeszéd zuglói polgármesterét megkérdeztem, hogy: Te, 
Gergő, hogy van nálatok ez az önkormányzati lap kérdése? És azt 
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mondta, hogy hát tudod, néha egy-egy fénykép van rólam benne, mert az 
a lényeg, hogy a közszolgálatiság szellemében objektív módon, 
legobjektívebb módon tájékoztassuk a városlakókat, és egyszer meg is 
néztem egy ilyen zuglói újságot, és hát tényleg nem a propagandáról szólt. 
Szerintem ez ügyben kéne itt Dunaújvárosban is elmozdulni, és olyan 
közszolgálatiságot kéne támogatni, ahol az objektív tájékoztatáson van a 
hangsúly. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pont ezt tesszük, képviselő úr. Ön is meg szokott jelenni a hetilapunkban. 
Kicsit soknak találom a felületet, amin ön megjelenik, de ott van, tehát egy 
szava nem lehet. Majd a végén reagálnék érdemben azzal kapcsolatban, 
amit mondott. A náci, képviselő úr, náci jelképekről pedig annyit, mélyen 
egyetértek önnel. Le voltam döbbenve. Nem nevezem meg a megyei jogú 
várost, mert ugye egy kollegámról van szó. Az adott megyei jogú városban 
a héten horogkeresztes zászlókkal tűzték tele a városháza valamennyi 
ablakát és a főteret. Aztán a cikk arról szól, hogy egy filmforgatásra adott a 
városvezetés engedélyt. Hát, Dunaújvárosban ilyen jellegű filmforgatásra 
nem kapnának engedélyt, én azt garantálom, képviselő úr. Látványnak is 
rossz volt, hogy egy ma, a XXI. században egy városháza épületének 
valamennyi ablakába meg a főtéren a lámpaoszlopokon náci jelképek és 
zászlók voltak kirakva. Ez nekem valami döbbenet, még akkor is, ha 
filmforgatás. Most az abban a városban élő polgároknak nem feltétlen kell 
tudni, amikor ott elhaladnak, hogy ott egy filmforgatás. Egy idő után 
nyilván megtudják, mert gyorsan híre megy, de látványnak is félelmetes 
volt. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Ebben, amit legutoljára mondott polgármester úr, 
maximálisan egyetértek. A soproni, mert Sopronról van szó, Sopronban 
jelent meg ez a… Csakhogy azért tudjuk a várost. Sopronban jelent meg 
ez a díszítés, ami a várost és a városközpontot feldíszítette. De számomra 
van egy másik jelentése is ennek a dolognak, az, hogy Sopronban ezt a 
városvezetés megengedte, az azt jelenti, hogy pénzért bármit. Tehát ez 
egy másik vetülete a dolognak. Itt, Dunaújvárosban nem engednénk meg, 
ott megengedték. Tehát pénzért bármit lehet. A Lokál Extrával 
kapcsolatban, ugye januárban polgármester úr levette napirendről, én 
akkor feltételeztem, hogy természetesen az országos média nyomásának 
a hatására, de polgármester úr azt mondta, hogy további egyeztetés miatt 
javasolja a levételt. Én azért a napirenddel kapcsolatban megkérdezném, 
hogy mi az, ami további egyeztetést igényelt, ugyanis betűre ugyanaz a 
javaslat jött vissza, mint ami 2017. januárban, tehát egy hónappal ezelőtt. 
Tehát az összegek ugyanazok, a megjelenés ugyanaz, betűről betűre 
ugyanaz az előterjesztési javaslat jött vissza, mint egy hónapja. Tehát mi 
volt az a további egyeztetés, ami miatt januárba ezt nem tudta tárgyalni a 
közgyűlés. Az összes többivel, amit a képviselő-társaim megfogalmaztak, 
egyetértek. Ez egy kormánypropaganda, abszolút kormánypropaganda. 
Dunaújvárosnak azt gondolom, hogy semmit nem hoz ez a lap, semmi 
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hozzáadott értéket nem képvisel ez a lap, és a dunaújvárosiak nem 
vagyok benne biztos, hogy erre igényt tartanak. De nézzük azt, hogy mit 
fizetnek önök a dunaújvárosiak pénzéből. Mert nem a saját pénzükből 
fizetik, nem a saját zsebükből. Havi húszmillió forint volt a dunaújvárosi 
Fidesz-médiának a fenntartása a helyi tévé, a helyi rádió, a dunaujvaros. 
com és a Dunaújváros közéleti lap. Ugye, tehát a Médiaház 
összességében. Ez a helyi önkormányzat által finanszírozott média havi 
húszmillióba került, ezt ugye tavaly nyáron egy közbeszerzéssel gyorsan 
megoldották. 700 millió forintot kötöttek le arra a célra, hogy ezt a médiát 
finanszírozzák a következő években. Most ehhez a 700 milliós 
médiabirodalomhoz mi szükség van még erre a szerencsétlen, nyamvadt 
lapra, ami egy minőségtelen, kritikátlan aljadék. Tehát ez a saját 
véleményem erről a lapról, és ilyen véleményem lehet róla. És mi 
szüksége van erre a városi önkormányzatnak, amikor hirdethet a tévében, 
most már kettőben is, hirdethet a rádióban, hirdethet a Dunaújváros 
közéleti lapban, ami szintén ingyenes ugyanúgy, mint ez a Lokál Extra, 
heti megjelenésű, és egész jó cikkek vannak benne. Hirdethet a 
Dunaújvárosi Hírlapban, ami most már a Mészáros Lőrinc birodalmat 
gyarapítja. Tehát egymillió lehetősége van az önkormányzatnak, hogy 
közzétegyen hirdetéseket, ámbár én még nem találkoztam önkormányzati 
fizetett hirdetéssel ezekben a felületekben. Találkoztam cikkekkel, 
találkoztam tájékoztatásokkal, hirdetésekkel, meg nem is tudom 
elképzelni, hogy egy önkormányzat mit hirdet, talán az Anyakönyvi Hivatal 
nyitva tartását vagy valami hasonlót. De hogy erre megint az eddigi 700 
millió forint mellett mi szükség van, hogy még kifizetik ezt a sokmillió 
forintot a Habonyéknak, nem tartom jónak egyáltalán, etikátlannak, 
erkölcstelennek és gusztustalannak tartom. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szeretném kérni, hogy aki Pintér Attila és Barta Endre képviselő urakon túl 
szeretne még hozzászólni, az most nyomjon gombot, mert lezárom. Tóth 
Kálmán képviselő úr az utolsó. Ön már hozzászólt, nem kívánom megadni 
önnek a szót ebben a tárgykörben elmondhatta a véleményét, képviselő 
úr. Barta Endre képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Bocsánat! Polgármester Úr! Én voltam a következő, csak már 
megnyomtam a mikrofon gombot, úgyhogy eltűntem a képernyőjéről. 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Amikor a minisztériummal 
szemben szavaztak itt az intézmények, az oktatási intézmények 
átadásáról, az egy tökös húzás volt. Azt nem kezdem feszegetni, hogy mi 
volt a háttere, de végre egyszer a lábuk közé nyúltak, aztán eszükbe jutott, 
hogy mi is a feladatuk. Aztán, amikor januárban levették ezt az 
előterjesztést napirendről, akkor azt hittem, hogy ismétlés lesz, végre 
egyszer megint észrevették, hogy hol vannak, és mi is a feladatuk. De 
sajnos nem így történt. Nem szeretném minősíteni ezt az újságot. 
Szeretném elmondani, hogy Dunaújváros médiapiaca szerintem teljes 
mértékig le van fedve, sőt, még talán egy kicsit túlzás is, ami itt a városban 
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működik. Rengeteg pénzébe kerül az önkormányzatnak, és rengeteg 
ingyen reklám jut ebből a városvezető többségnek. De szerintem nem kell 
különleges okokat keresni itt a háttérbe, sem pedig valamiféle titkos 
egyeztetés értelmét keresni. Egyszerűen januárban még nem hívta föl 
Dunaújváros polgármesterét a nagyfőnök, hogy ezt meg kell szavazni, így 
nem tudott róla, ezért azt hitte, hogy leveheti. Majd azóta megjött ez a 
telefon, úgyhogy most már tudják, hogy nem vehetik le, ezt a pénzt oda 
kell adni, és egyébként szerintem azok a képviselők, akik meg fogják ezt 
szavazni, azok nagyon kínosan fogják érezni magukat utána. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tudom, hogy… mert vagyunk olyan viszonyban, képviselő úr, hogy el 
fogja ön nekem hinni, ha tekintetváltással azt mondom önnek, hogy ebben 
az ügyben az égvilágon senki nem hívott föl. Ezt most vagy elhiszi, vagy 
nem. Senki. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót ismételten. Mivel Szabó képviselő úr már nem kapott 
szót, így nem szeretném minősíteni azt a megjegyzését, amit tett. Úgy 
gondolom, hogy az nagyon helytelen volt, hogy ebbe az irányba elvitte az 
egész irányt, hiszen itt teljesen másról volt szó. A Lokálról volt szó, illetve 
arról volt szó, amit itt a városban a közpénzből szeretnének terjeszteni. 
Nagyon nem volt szerencsés. Szeretném továbbra, hogyha a képviselők, 
hogy ez a közjáték ne zavarja meg őket, és maradjunk annál a „nem” 
gombnál. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ebben is volt igazság. Mert az eltolta a napirendet kétségkívül. Mert a 
Szabó képviselő úr mondandójának beltartalmával egyetértettem, csak 
nem ide való volt, ez eléggé helytálló. No, végül, de nem utolsó sorban 
Tóth Kálmán bizottsági elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én szeretném, 
hogyha ezt a pénzt, amit most ki fognak fizetni, ezt minden képviselő 
megkaphatná egy havilapnak a megjelenítésére a saját körzetében. Az 
annyi pénz, ami tulajdonképpen én azért szeretném ezt elmondani, mert 
az Újtelepi Hírlapot, amikor a kezébe veszi az újságot, mondjuk a 
decemberi számát, vagy eljön hozzánk Újtelepre, és megnézi, a két újság 
között hatalmas különbség van, már a megfogásában is, minőségében is 
és egyebekben is. Én azt gondolom, hogy ezt a pénzt pont arra kéne 
fordítanunk, hogy a képviselő-társaim saját körzetükben a saját gondjaikat, 
problémáikat nyugodtan akár egy hírlapban vagy bármiben meg tudnák 
jelentetni. És nem hirdetésre kéne fordítani. Természetesen én sem fogom 
megszavazni, mert én azt gondolom, hogyha valamit kell tennünk ezen a 
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környéken, hogy még népszerűbbek legyen a képviselő-társaim a saját 
körzetükben, akkor ilyenre kellene ezt a pénzt fordítanunk. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki a hirdetési keretszerződés megkötésével egyetért, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 5 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
107/2017. (II.16.) határozata 

a Modern Media Group Zrt-vel hirdetési keretszerződés kötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Lokál Extra c. 
újság Dunaújváros területén havi 1 alkalommal való megjelentetésére 2017. 
március 1-jétől 2018. december 31-ig tartó időszakra a Modern Media Group 
Zrt.-vel – jelen határozat mellékletét képező – hirdetési keretszerződést köt az 
alábbiak szerint: 

 
2017. évben 2.262.330 Ft + áfa 
2018. évben 2.714.796 Ft+áfa, összeget biztosít a lap megjelentetésére, 
valamint abban hirdetési és egyéb információs felület vásárlására. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetési rendelete 5b. melléklet Intézményi tartalék soráról történő 
átcsoportosítás útján, a költségvetési rendelet 5. melléklet 9. Kulturális, oktatási 
és ifjúsági feladatok sor Dologi kiadások kiemelt előirányzatán fedezetet 
biztosít. 

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

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor, valamint 
a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés előkészítéséért és módosításáért: 
                  a jegyző 

           - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának, 
                   valamint a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pont szerinti feladatellátásra vonatkozó – jelen határozat mellékletét 
képező – szerződést írja alá. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:    a határozat közlésére: 2017. február 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés 9 igen, 5 ellenszavazat mellett elfogadta a határozati 
javaslatot. Igenis meglátásom szerint szükség van a helyi média 
erősítésére, képviselő urak. Ha kell, akkor még erősebben, más formában 
is. Be fog kerülni a következő közgyűlésekre. Tekintettel, hogy nyomon 
követve Besztercei és Barta, nem is Barta, inkább Pintér Tamásról 
beszélek, országgyűlési képviselő úr sajtótájékozatóit. Mert Endre, Barta 
képviselő úr általában pozitív ügyekben nyilatkozik meg. Pintér képviselő 
úr a parlamentben vagy éppen helyben folyamatosan hazudik a 
városvezetéssel kapcsolatban, és ugyanezt teszi a hazaáruló Gyurcsány 
helyi reinkarnációja, Besztercei képviselő úr is. Ebből adódóan, hogy mi is 
elmondhassuk a valós dolgokat, a városfejlesztést, a Modern Városok 
Programját, pl. azt is lehet hirdetni. Egyébként hirdetni lehet, nagyon sok 
önkormányzati hirdetés van Besztercei képviselő úr, amelyről közgyűlésen 
döntünk, telekértékesítés vagy éppen gazdasági bizottság előtt. Csak hát 
ön nem akar bizottsági ülésekre járni, tetszik emlékezni, nem fogadta el, 
amit felajánlottunk. Hát, ezek után meg hála Istennek visszahívtuk, és nem 
is fogjuk beengedni egyetlenegy bizottságba se. De ez nem egy interaktív 
dolog. Tetszik tudni, én vezetem a közgyűlés ülését, úgyhogy jobban 
lenne, ha per pillanat szót kérne, esetleg egy másik napirendnél, most 
pedig mélyen és bölcsen hallgatna. Ezért, mivel a jobbikos parlamenti 
képviselő és a DK-s képviselő folyamatosan hazudik ebben a városban, 
ezért kénytelenek vagyunk médiánkat erősíteni akár ellenújságon 
keresztül vagy akár később még komolyabb terveink vannak, mert nem 
elég hangsúlyos a városvezetés megjelenése a médiában. Ebből adódóan 
még más lehetőség is lesznek a tarsolyunkban a következő hónapokban. 
A napirendről döntöttünk.  
 

32. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Makádi Andrea, a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány 
                    elnöke  
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendre. Ez pedig az utánpótlás sportalapítvány 
támogatási szerződés módosítása. A közgyűlés… 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
108/2017.(II.16.) határozata 

a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2016. június 02-án a 
Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 
4.) kötött támogatási szerződés 5.2. pontjában szereplő támogatás felhasználásának 
véghatárideje 2016. december 31-ről 2017. január 15-re módosuljon, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. február 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
33. Javaslat a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János 

Mentálhigiénés Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán 
javítási munkáira forrás biztosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben a Pentelei Szakképző Intézmény fűtést ellátó kazán 
javítási munkái a DVG Zrt. által. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

109/2017. (II.16.) határozata  
a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés Általános 

Iskola és Szakképző Iskola fűtését ellátó kazán javítási munkáira forrás 
biztosítására 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-től (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) a Dunaújváros, 
Magyar út 49. szám alatt található Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár 
János Mentálhigiénés Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését biztosító 
kazán javítási munkáit (szivattyú és tágulási tartályok cseréje) jelen határozat 
melléklete szerinti ajánlatnak megfelelően 452.130,-Ft+Áfa azaz bruttó 574.205,-
Ft-ért, egyúttal felhatalmazza a polgármester az ajánlattal egyező vállalkozási 
szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását 
követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester  
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
érkezésétől   

                       számított 8 napon belül 
    - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 

közlését 
      követő 30 napon belül 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra figyelemmel 
a 2017. évi önkormányzati költségvetése 5.b melléklet 24.7. folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások tartaléka sor előirányzata terhére 574.205,-Ft forrást 
biztosít. 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés soron 
következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                     a polgármester  
                   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                   - a költségvetés módosításáért:  
                     a jegyző  
                   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
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                     a Gazdasági Igazgatóság Költségvetési és Pénzügyi Osztály vezetője 
Határidő:  a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Még vágóképeket, felvételeket készítsünk. Igen, tehát, hogy tartalmasabb 
legyen a híradó összeállítás. A közgyűlés elfogadta. 

 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor 

javításával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben, a Tornacsarnokban elromlott a fűtőventilátor. Ennek a 
javításáról döntünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

110/2017. (II.16.) határozata 
a Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő fűtőventilátor javításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a DVG Zrt.-től a 

Dunaújvárosi Tornacsarnokban üzemelő meghibásodott fűtőventilátor javítását, 
594.800.- Ft+áfa, azaz bruttó 755.396.-Ft keretösszegig terjedő vállalkozási díj 
ellenében, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésének 5. b melléklet 24.7 Folyamatban lévő kötelezettségvállalások 
tartaléka előirányzata terhére, egyúttal utasítja a polgármestert, a Társaság által, 
a határozatban rögzítetteknek megfelelően előkészített vállalkozási szerződés 
aláírására, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság jóváhagyását követően. A 
munkálatok ajánlatnak megfelelő értékben és műszaki tartalommal való 
átvételére a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály köteles. A műszaki átadás 
leigazolását követően történik a munkálatok kifizetése. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                      a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                      a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 

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

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetésének módosításakor bruttó 755.396.-Ft keretösszegig vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
                    - a költségvetés módosításáért: 
             a jegyző 
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosítása 
  

35. Javaslat Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és 
Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának 
elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Dunanett Kft. javadalmazási szabályzata a téma. Tessék dönteni! Nem 
volt egyértelmű a Krisztinának. Bocsánat! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
111/2017. (II.16.) határozata  

a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatának elfogadására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megalkotja a határozat mellékletét 

képező, a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Kft. javadalmazási szabályzatát. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező javadalmazási 
szabályzat aláírására az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérése mellett a felügyelőbizottság véleményének figyelembe vételével. 
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Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 
                           a polgármester        

Határidő:  -   a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 
                     8 napon belül 

      -   a javadalmazási szabályzat aláírására: a határozat közlésétől 
                  számított 30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
36. Javaslat a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismerésére 

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Dr. Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A DVCSH Kft. beszámolóját én nem javasolom elfogadásra az említett 
problémák miatt. De a határozati javaslat az egyébként elutasító, tehát 
azért mondunk mi magunk erre igent.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

112/2017. (II.16.) határozata  
a DVCSH Kft. 2015. évi éves beszámolójának megismeréséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVCSH Kft. 2015. évi 

beszámolóját az előterjesztés mellékletei szerint nem javasolja jóváhagyni a 
DVG Zrt. Igazgatóságának, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére, valamint utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy 
kezdeményezze a DVCSH Kft. taggyűlésének összehívását és az alábbiakról 
kérjen tájékoztatást a DVCSH Kft.-től és azt küldje meg Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának: 

 
a., az alábbi, a DVCSH Kft. 2015. évi beszámolójával kapcsolatos, a beszámoló 
Kiegészítő mellékletében nem részletezett információk megismerése érdekében  
 
a.a.) A Kiegészítő melléklet 6. oldalán a rövid lejáratra adott kölcsönök között 
szerepel az Energo-Hőterm Kft.-nek adott 483.466 e Ft összegű kölcsön. A 
DVCSH Kft. mennyi időre, milyen feltételekkel adta a kölcsönt az Energo 
Hőterm Kft.-nek, s a kölcsön folyósítását jóváhagyta-e a taggyűlés. 
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a.b.) Költségvetési kapcsolatból eredő követelések és kötelezettségek részletes 
kimutatása, a NAV revízióval kapcsolatos befizetési kötelezettségek 
részletezése 
 
a.c.) Az egyéb követelésekre elszámolt 130.918 e Ft összegű értékvesztés 
részletes ismertetése 
 
a.d.)  A Kiegészítő melléklet 8. oldalán 19.701 e Ft összegben képzett 
céltartalék részletezése, alátámasztása 
 
b.) a lakossági fűtési alapdíj részét képező, a KERETprogram megvalósítását 
szolgáló árbevétel felhasználásának évenkénti, részletes kimutatása 
 
c.) a társasházakkal, lakásszövetkezetekkel kötött víz-csatorna rendszer 
átalánydíjas ügyeleti és karbantartási szerződés alapján a társasházak, 
lakásszövetkezetek által befizetett mérőnkénti havi 40 Ft-os vízmérő hitelesítési 
díj  felhasználása részletes kimutatása 
 
d.) tájékoztatás kérése arról, hogy 2015. évtől a DVCSH Kft. által kiadott 
közüzemi szolgáltatást tartalmazó számlák végösszegét - a fizetési 
kötelezettséget átutalással teljesítő fogyasztók esetében - miért a Global Faktor 
Zrt. Raiffeisen Banknál vezetett számlájára kell teljesíteni.  

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

vezérigazgatóját, hogy a DVCSH Kft. taggyűlésén az 1. pontban 
megfogalmazott álláspontot képviselje. 

 
Felelős:    - a határozat közléséért:  

         a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a DVG Zrt elnök-vezérigazgatója 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését: 
                   követő nyolc napon belül 

                - a tájékoztatás közgyűlés elé terjesztésére: 2017. március 16. 
 
37. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. 

évi beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és 
felügyelőbizottsági tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának 
helyreállítása 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Busi Éva, az Energo-Hőterm Kft. ügyvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az Energo Kft.-nél a napirendnél könyvvizsgáló, felügyelőbizottsági tagok 
kijelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arány helyreállításáról szavazunk. 
Felhívom a figyelmüket, hogy külön kell a I., II., III.-ról döntenünk, és a III. 
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két alternatívát, egy „A”-t meg egy „B”-t tartalmaz. És akkor még van egy 
IV. és egy V. Hingyi képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném jelezni, 
hogy a III. napirendi pontnál „A” és „B” válasz van, és szeretném javasolni 
az „A” változatot, melyben a könyvvizsgálónak meg szeretném jelölni 
Nagyné Tóth Etelkát. És a fizetése pedig a előző könyvvizsgálónak a 
fizetésével egyezően legyen. Ez szintén a 40. és a 41. napirendi pontnál, 
mind a kettőnél. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mind a kettőnél, igen. Köszönöm szépen. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nekem 
egy darab kérdésem lenne önhöz és Pintér Attila képviselő úrhoz, hogy 
hogyan ítélik meg így pár év távlatából, jó döntést hozott-e a Fidesz és az 
MSZP akkor közösen, amikor úgy döntöttek, hogy hitelből, de meg kell 
vásárolni a gázmotoros erőművek tulajdonrészét. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Örülök, hogy ebből a baloldali összefogásból nem lesz semmi a városban, 
ahogy nézem. Nem nekem kell válaszolnom, Pintér Attilának címezte. 
Írásban válaszolok, ha van kedvem, majd meglátjuk. Van rá 15 napom. 
Parancsoljon, elnök úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én válaszolok most. Akkor 
amikor ez az előterjesztés elénk került, az akkori anyagok ismeretében, 
azzal a tanulmánnyal, amit az MVM erre készített, jó döntésnek bizonyult, 
egyébként egy fő kivételével a teljes közgyűlés támogatta. Azt meg tessék 
megkérdezni a polgármester úrtól, mert úgy tudom, hogy országgyűlési 
képviselő is volt talán vagy az azt követő időszakban, amikor határozatot 
hoztak az országgyűléssel kapcsolt áramátvétellel kapcsolatban, 
történetesen tíz éves szerződéseket semmisítettek meg, amire egyébként 
az egész üzleti terv épült. Hogy akkor vajon milyen gombot nyomott, és 
gondolt-e arra, hogy az egyébként akkor már 50% tulajdonban lévő 
erőműt ezt hova fogja sodorni. Tehát még egyszer mondom, akkor ez a 
döntés személyem szerint úgy gondolom, hogy jó volt.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. 
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I. határozati javaslatról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 5 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

113/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 

2015. évi beszámolójának tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét 
képező, DMJV Közgyűlése 440/2016. (VI.16.) határozatában foglaltakat és az 
Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. éves beszámolóját 3.281.315 e Ft 
mérleg főösszeggel és -234.700 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem 
hagyja jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat közléséért: 
         a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 

          követő nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

114/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 

2014. évi beszámolójának tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét 
képező, DMJV Közgyűlése 430/2015. (VI.18.) határozatában foglaltakat és az 
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Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2014. éves beszámolóját 3.034.174 e Ft 
mérleg főösszeggel és -192.751 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem 
hagyja jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat közléséért: 
         a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

III. „A” azzal a kiegészítéssel, amit a frakcióvezető úr elmondott! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

115/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságban 

könyvvizsgáló megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, 

Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének javasolja 2017. 
március 1-től 2022. február 28-ig Tóthné Nagy Etelkát (an: Kiss Etelka, 
székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 
000439, KM-001333) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani. A 
könyvvizsgáló díjazását 170.000,- Ft/hó összegben határozza meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm 

Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén 
a jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a 
polgármester részére nyújtsa be. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített társasági szerződés módosítás 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 
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Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:                              
                           a polgármester 
                  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

                            - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                              számított 15 napon belül 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

IV. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

116/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságban 

felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a társasági 
szerződés XII. pontját módosítani javasolja oly módon, hogy az Energo-Hőterm 
Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság 
működjön, azzal, hogy mind a 3 főt az Energott Korlátolt Felelősségű Társaság 
jogosult jelölni, az általa meghatározott díjazással. Tudomásul veszi, hogy jelen 
döntésével lemond a társaságban az ellenőrzési jogáról, mivel a társaság 
működéséről nem kap megfelelő tájékoztatást. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm 

Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a 
jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a 
polgármester részére nyújtsa be. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített társasági szerződés módosítás 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
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                   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

                      - a tárasasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                        számított 15 napon belül 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

V. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

117/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 

jegyezett tőke-saját tőke arányának helyreállításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét 
képező, DMJV Közgyűlése 431/2015. (VI.18.) határozatában, valamint a 
441/2016. (VI.16.) határozatában foglaltakat, miszerint utasítja az Energo-Hőterm 
Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy tegyen 
javaslatot a jegyezett tőke-saját tőke arányának helyreállítása vonatkozóan a 
Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembe 
vételével és javaslatát küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére azzal, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a tulajdoni hányadának megfelelő tőkepótlási kötelezettségének 
és a gazdasági társaság által tervezett törzstőke-emelésnek nem tud eleget 
tenni, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:      
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

                 - a saját tőke-jegyzett tőke arányának helyreállítását célzó javaslat 
                              közgyűlés elé terjesztésére: 2017. áprilisi rendes közgyűlés időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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38. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. évi és 2014. évi 
beszámolója tárgyalására, a társaságnál könyvvizsgáló és 
felügyelőbizottsági tagok jelölésére és jegyzett tőke-saját tőke arányának 
helyreállítása 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Kozik Árpád, az Energo-Viterm Kft. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő az hasonló jellegű, csak az Energo-Viterm Kft. esetében. 
 
I.-ről legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

118/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 

2015. évi beszámolójának tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét 
képező, DMJV Közgyűlése 443/2016. (VI.16.) határozatában foglaltakat és az 
Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2015. éves beszámolóját 3.105.917 e Ft 
mérleg főösszeggel és -5.242 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem 
hagyja jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat közléséért: 
         a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II.-ről! 
 



102 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

119/2017. (II.16.) határozata  
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 

2014. évi beszámolójának tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét 
képező, DMJV Közgyűlése 432/2015. (VI.18.) határozatában foglaltakat és az 
Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2014. éves beszámolóját 3.199.292 e Ft 
mérleg főösszeggel és -89.896 e Ft (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel nem 
hagyja jóvá, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat közléséért: 
         a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

III. „A” változatról személyi kérdések esetében! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 9 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
120/2017. (II.16.) határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságban 
könyvvizsgáló megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, 

Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének javasolja 2017. 
március 1-től 2022. február 28-ig Tóthné Nagy Etelkát (an: Kiss Etelka, 
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székhely 2400 Dunaújváros, Százszorszép u. 3., Kamarai nyilvántartási száma: 
000439, KM-001333) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani. A 
könyvvizsgáló díjazását 170.000,- Ft/hó összegben határozza meg. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm 

Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén 
a jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a 
polgármester részére nyújtsa be. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az Energo-Viterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített társasági szerződés módosítás 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                          a polgármester 
                 a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

                           - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                             számított 15 napon belül 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

IV. 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
121/2017. (II.16.) határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságban 
felügyelőbizottsági tagok megválasztásáról 

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

szerződés XII. pontját módosítani javasolja oly módon, hogy az Energo-Viterm 
Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaságnál 3 tagú felügyelőbizottság 
működjön, hogy mind a 3 főt az Energott Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult 
jelölni, az általa meghatározott díjazással. Tudomásul veszi, hogy jelen döntésével 
lemond a társaságban az ellenőrzési jogáról, mivel a társaság működéséről nem 
kap megfelelő tájékoztatást. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm Beruházó, 
Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a polgármester 
részére nyújtsa be. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az Energo-Viterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített társasági szerződés módosítás 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
                   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
érkezésétől  

                          számított 8 napon belül 
                     - a tárasasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                       15 napon belül 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És az V. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 5 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
122/2017. (II.16.) határozata  

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság 
jegyezett tőke-saját tőke arányának helyreállításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a határozat mellékletét képező, 
DMJV Közgyűlése 433/2015. (VI.18.) határozatában, valamint a 444/2016. (VI.16.) 
határozatában foglaltakat, miszerint utasítja az Energo-Viterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, hogy tegyen javaslatot a jegyezett tőke-
saját tőke arányának helyreállítása vonatkozóan a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével és javaslatát küldje meg 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére azzal, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdoni hányadának megfelelő tőkepótlási 
kötelezettségének és a gazdasági társaság által tervezett törzstőke-emelésnek nem 
tud eleget tenni, egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén 
a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:      
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  -  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
                    számított 8 napon belül 

         -  a saját tőke-jegyzett tőke arányának helyreállítását célzó javaslat 
                    közgyűlés elé  terjesztésére: 2017. áprilisi rendes közgyűlés időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
39. Javaslat Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész 

értékesítésének, valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése 
tárgyában a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-
üzemeltetési szerződés megszüntetésének a kezdeményezésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben 
levő üzletrészünk értékesítéséről, valamint Dunaújváros víziközműveinek 
üzemeltetése tárgyában megkötött bérleti szerződés megszüntetésének a 
kezdeményezéséről van szó. Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Amikor üzletrészt vásároltunk 
ebben a cégben, azzal nem értettem egyet. Most, hogy kiszállnánk belőle, 
ezzel sokkal inkább. Egyébként kíváncsi lennék, hogy vajon mi volt az 
oka, hogy annak idején ebbe a cégbe üzletrészt kellett vásárolnunk. 
Sejtem, de most nem szeretnék erről kiselőadást tartani itt. Örülök, hogy 
ez a lépés meg fog történni. Arra csak kíváncsi volnék, hogy van-e köze 
ahhoz, hogy a két cég között per zajlik, és esetleg olyan lehet a 
kimenetele, hogy a városnak ebből problémája lehet. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
pedig azzal nem értek egyet, hogy értékesítsük ezt a tulajdonrészünket, 
hiszen egyfelől láthatjuk, hogy a DVCSH Kft. az hát az utóbbi időkben 
hogyan szolgáltatott és hogyan nem, és milyen viták övezték ezt. A másik, 
hogy a víziközmű törvényben van egy olyan passzus, amit megpróbálok 
az f) passzust szó szerint idézni, hogy ha a kérelmező közvetlenül vagy 
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közvetetten nem kizárólagosan állami vagy helyi önkormányzati 
tulajdonban van, és 2011. december 31. után megkötött, vagy 2011. 
december 31. után időbeli hatályban meghosszabbított üzemeltetési 
szerződése vonatkozásában is nyújtott be kérelmet, a döntése akkor arról 
van szó, hogy ő ezek után nem kaphatna működési engedélyt. Tehát 
előfordulhat egy olyan helyzet, hogy a jogszabályban foglaltak szerint a 
DVCSH-nak amikor lejárt a működési engedélye, akkor ezt törvény szerint 
nem lehet meghosszabbítani, és hogyha életben marad ez a szerződése a 
Mezővízzel, akkor köztes időszak nélkül garantálható a vízellátás. Ezért 
szerintem ez egy biztonsági tartaléknak mindenképpen jó, hogyha 
megmarad. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm.  
 
A határozati javaslatról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 
1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
123/2017. (II.16.) határozata 

a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítésének, 
valamint Dunaújváros víziközműveinek üzemeltetése tárgyban a Mezőföldi 

Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés 
megszüntetésének a kezdeményezésére 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Mezőföldi Regionális 
Víziközmű Kft. (7030 Paks, Kölesdi út 46.) bérleti-üzemeltetési szerződést 
kötött, mely alapján Dunaújváros közigazgatási területén a vízellátást, valamint 
a települési szennyvízelvezetést és tisztítást, mint Szolgáltató a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft. végzi. A bérleti-üzemeltetési szerződést a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2023.07.01. napjától kezdődő 
hatállyal jóváhagyta. 

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

tárgyalásokat kezdeményez a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel annak 
érdekében, hogy jelen határozat 1. pontjában hivatkozott bérleti-üzemeltetési 
szerződés megszűnjön/ne lépjen hatályba, továbbá támogatja a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-ben meglévő üzletrészének értékesítésre felajánlását 
a társaság részére. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerint tárgyalásokat folytasson a 
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Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel, egyúttal felkéri jelen határozat 
közlésére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott bérleti-

üzemeltetési szerződés módosításáról/megszüntetéséről, valamint az üzletrész 
értékesítéséről a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel folytatott tárgyalások 
eredménye ismeretében dönt. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                         a polgármester  
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 
                megérkezésétől számított 8 napon belül 

               
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. javaslata 
alapján történő, vagyonelemek értékének pótlási értékre emelésére és 
vagyonbiztosítási szerződés módosításának elfogadására, biztosítási 
ajánlatok bekérésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Bunya László, a Euro-Sales Kft. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben az Euro-Sales Kft. javaslata van előttünk a vagyon- és 
felelősségbiztosítással kapcsolatban. „A” és egy „B” változatot tartalmaz. 
Amennyiben az „A” változatot támogatja a közgyűlés, úgy a 3. pontban 
javaslatot kell tenni a költségvetési forrásra. Meg is kérném Évikét, 
bocsánat, osztályvezető asszonyt, hogy legyen kedves javaslatot tenni! 
Milyen előirányzat terhére? 
 

Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A hiányzó előirányzatot az 
előbb elfogadott költségvetés 5.b mellékletének folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások tartaléka elnevezésű sor terhére javaslom. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon kedves. Köszönöm a válaszát. Akkor ezzel, amit osztályvezető 
asszony mondott, az „A” változatot teszem fel szavazásra! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
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Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

124/2017. (II.16.) határozata 
a 2017. október 01-től szükséges, új önkormányzati vagyon- és 

felelősségbiztosítási szerződés megkötésére, az Euro-Sales Kft., mint biztosítási 
alkusz bevonására, valamint a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. javaslata alapján 

történő, vagyonelemek értékének pótlási értékre emelésére és vagyonbiztosítási 
szerződés módosításának elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  a 2017. szeptember 30-án lejáró 

és 2017. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, 
valamint munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítás felkutatására felkéri 
az Euro-Sales Kft.-t, hogy a 2016. december 31-i nyilvántartások és az Euro-
Sales Kft. által javasolt újrapótlási értékek alapján kérjen be biztosító 
társaságoktól ajánlatot azzal, hogy az egy éves biztosítási időszakra a 
biztosítási díj nem haladhatja meg a nettó 14.999 E Ft/év díjat és azt mutassa 
be Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére összehasonlító 
tábla formájában, szöveges elemzéssel alátámasztva, egyúttal kinyilvánítja, 
hogy az ajánlatok értékelésekor dönt a jelenleg érvényes Uniqa Biztosító Zrt.-
vel kötött, 4750597 kötvényszámú biztosítási szerződés felmondásáról. 
A megkért önrészek a tűzkár, vezetékesvíz-kár, viharkár, betöréses lopás 
esetében az önrész összege 50.000 Ft, az üvegkár esetében 0 %, az általános 
felelősség és egyéb felelősségi károk tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft 
kivéve személyi sérüléses károknál ott a biztosító nem alkalmaz önrészesedést, 
kátyúkár, közterületi elemek (játszótér elemek), rongálás és vandalizmus károk 
tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város fenntartja a jogot, hogy érvényes ajánlat 

beérkezése esetén sem hirdet eredményt.  
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 
                        - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője     

Határidő: - a határozat közlésére a határozat közlésére: az előkészítő 
                   osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül 

               - az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2017. május 18. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Euro-Sales Kft. által javasolt – 

a határozat 1. számú mellékleteként csatolt – újra pótlási értékeket elfogadja, 
és a határozat 2. számú mellékleteként csatolt vagyonbiztosítási szerződés 
módosítását támogatja, melynek díja 13.448.557,- Ft/év, egyben utasítja a 
polgármestert a 2. számú melléklet aláírására azzal, hogy a módosítás hatályba 
lépésének ideje 2017. március 01. az erre az időszakra (2017. szeptember 30-
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ig) vonatkozó éves vagyonbiztosítási díj mindösszesen 2017. január 01-től 
2017. február 28-ig 988.914,- Ft, 2017. március 01-től 2017. szeptember 30-ig 
7.844.992,- Ft (mindösszesen 8.833.906,- Ft), azaz további 2.333.906,- Ft-ot 
biztosít 2017. szeptember 30-ig az 5.b melléklet folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások tartaléka előirányzat terhére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 
                         - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                           a vagyonkezelési osztály vezetője       

Határidő: -   a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                     érkezéstől számított 8 napon belül        

               -   az ajánlat aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                            érkezéstől számított 8 napon belül        
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés 
soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a 
polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                         a polgármester  
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                       - a költségvetés módosításáért és tervezéséért:  
                         a jegyző  

-  a költségvetés módosításában és tervezésében való 
közreműködésért: 

                         a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                         a pénzügyi bizottság elnöke  
                         az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                         a gazdasági igazgatóság költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:          a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És ez így fejből ment? Óriási. Le a kalappal! 
 

41. Javaslat a „Zöld SZTK” épületének a Magyar Állam részére történő 
ajándékozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztés bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Következő napirend a Zöld SZTK épületének a Magyar Állam részére 
történő ajándékozásával kapcsolatos döntések meghozatala. Szabó 
képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném 
leszögezni, hogy a Zöld SZTK-t, ami szerintem méltatlan állapotban 
csúfolkodott Dunaújvárosban nagyon hosszú ideig. Örülök, hogy végre 
történik vele valami. De én azt gondolom, hogy a hogyan. Az egész  
Modern Városok Program ugye a Zöld SZTK helyzete is, teljesen 
átláthatatlan. Én szeretnék tájékoztatást kérni arról, hogy pontosan 
önkormányzati pénzből mennyit költöttünk a Zöld SZTK-ra, és ami után 
most ajándékba fogjuk adni, mert akkor ezt a város, mintegy veszteséget 
lesz kénytelen elkönyvelni. Köszönöm szépen. Illetve továbbra is 
szeretném felhívni a polgármester úr figyelmét arra az indítványomra, amit 
nem támogattak, hogy szerintem minden városlakó által teljes mértékig 
megismerhetőnek kéne tenni a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 
teljes megállapodást és elszámolást. Pontosan azért, hogy az ilyen 
kérdéseket ne kelljen újra és újra föltenni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Pintér képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Zöld SZTK-val 
kapcsolatban itt a visszavétel ügyét én végig támogattam, de tessenek 
már válaszolni nekem egy kérdésre. Tavaly itt volt Magyarország 
miniszterelnöke. Önök aláírtak egy megállapodást, én még láttam is, mert 
polgármester úr megmutatta nekem, ahol különböző támogatási pénzek 
jönnének ide modern város fejlesztésre. Ebbe a csomagba benne volt a 
Zöld SZTK. Most mi kifizettük, meg még költünk is rá, azt odaadjuk az 
államnak. Most akkor ki támogat kit ebben a kérdésben? Erre szeretnék 
világos választ kapni. Egyébként az a szándék, hogy ott kormányhivatali 
működés legyen, ugye ezt tudjuk, hiszen ez volt az önök szándéka, ezt 
ismertették is. Én nem örülök neki, hogy ezt az intézményt, most ha már 
ennyi pénzért sikerült visszavásárolni, meg most már zajlik úgy tudom a 
takarítás, némi felújítás, akkor minek kell ezt állami kézbe adni. Mert 
ennek megint az lesz a vége, hogy nem lesz igazi gazdája, nem lesz 
felelőse, aztán majd mondhatunk amit akarunk, de nem az lesz a vége, 
amit szerettünk volna az elején. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, Pintér képviselő úr. Megkérem Vántus Judit vagyonkezelési 
osztályvezető asszonyt, hogy írásban, írásban legyen kedves majd a 
felvetésekre válaszolni. 
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Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
125/2017. (II.16.) határozata 

 a „Zöld SZTK” épületének (Dunaújváros, Szórád M. út 39. 36/4. hrsz.) 
a Magyar Állam részére történő ajándékozásával kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 tulajdonát képezi a 

dunaújvárosi 
        36/4/A/1 helyrajzi számú garázs 

36/4/A/2 helyrajzi számú raktár 
36/4/A/3 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/4 helyrajzi számú üzlethelyiség 
36/4/A/5 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/6 helyrajzi számú műhely 
36/4/A/7 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/8 helyrajzi számú raktár 
36/4/A/9 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/10 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/11 helyrajzi számú raktár 
36/4/A/12 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/13 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/14 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/15 helyrajzi számú gyógyszertár 
36/4/A/16 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/17 helyrajzi számú labor 
36/4/A/18 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/19 helyrajzi számú egyéb helyiség 

         36/4/A/20 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/21 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/22 helyrajzi számú közlekedő 
36/4/A/23 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/24 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/25 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/26 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/27 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/28 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/29 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/30 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/31 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/32 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/33 helyrajzi számú rendelő 
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36/4/A/34 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/35 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/36 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/37 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/38 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/39 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/40 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/41 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/42 helyrajzi számú iroda 
36/4/A/43 helyrajzi számú rendelő  
36/4/A/44 helyrajzi számú rendelő  
36/4/A/45 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/46 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/47 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/48 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/49 helyrajzi számú iroda 
36/4/A/50 helyrajzi számú étterem 
36/4/A/51 helyrajzi számú egyéb helyiség 
36/4/A/52 helyrajzi számú rendelő  
36/4/A/53 helyrajzi számú rendelő  
36/4/A/54 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/55 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/56 helyrajzi számú rendelő 
36/4/A/57 helyrajzi számú masszőr helyiség 
36/4/A/58 helyrajzi számú rendelő, melyek természetben 2400 Dunaújváros, 
Szórád Márton út 39. szám alatt található társasházban lévő külön-külön 
helyrajzi szám alatt szereplő, önálló ingatlanok, melyek per, teher és 
igénymentesek. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a fent megjelölt ingatlan 
tulajdonjogát – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése alapján járási hivatal kialakítása céljára 
– ingyenesen felajánlja a Magyar Állam javára. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az ingatlan nem 

tartozik az önkormányzat forgalomképtelen vagyonelemei közé. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlan ingyenes állami 

tulajdonba adásával a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 
Hivatalának – központi költségvetési szerv – elhelyezését kívánja biztosítani az 
állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Korm. rendelet 52. 
§ (1) bekezdése szerint. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a 

vagyonelem nem szükséges a kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a 
nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati 
köznevelési feladatokhoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, 
vagy az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a határozat 1. 

mellékletét képező ajándékozási szerződés tervezetet.  
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat 2. mellékletét képező értékbecslés megküldésére az MNV Zrt. 
részére. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

ingatlan Magyar Állam javára való ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos 
intézkedések és jognyilatkozatok megtételére az MNV Zrt.-vel és a 
Kormányhivatallal egyeztetett módon, és az MNV Zrt. által előkészített 
szerződés tervezet közgyűlés elé terjesztésére.  

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

       a polgármester 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                       a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való  
        megérkezését követő nyolc napon belül 

               - az ajándékozási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

5 perc technikai szünetet rendelek el. Elnézést kérek! Egy telefont kell 
lebonyolítanom. 
 

(Besztercei Zsolt képviselő 11,48 órakor távozott az ülésteremből.) 
 

Szünet 
Szünet után: 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Hír Tévé stábja követett befelé. De hát nem sikerült interjút adni. 

 
42. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal részére helyiség biztosítására a 

volt Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola épületében 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

                    Dr. Kovács Péter, a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi 
 Járási Hivatal hivatalvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A kormányhivatal Bánki ugye üres ingatlanról volt szó, a volt Bánki 
ingatlanról beszélünk, és a kormányhivatal szeretné, ha TB, ha jól 
emlékszem, TB ügyintézés, igen… Társadalombiztosítás, nyugdíj. 
Üdvözlöm dr. Kovács Péter hivatalvezető urat. 
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Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
126/2017. (II.16.) határozata  

a Fejér Megyei Kormányhivatal részére helyiség biztosítására 
a volt Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola épületében 

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

Kormányhivatal részére ingyenes használatba adja a Dunaújváros, Bercsényi M. 
u. 2. szám alatt található, volt Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola 
használaton kívüli épületének déli földszinti „B” szárnyát, nyugdíj-és 
egészségbiztosítási, valamint családtámogatási állami feladat ellátására 2017. 
március 1. napjától, határozatlan ideig azzal, hogy a hivatkozott épületrész rezsi 
költségeit a Fejér Megyei Kormányhivatal viseli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy jelen határozat 1. 

pontjában hivatkozott épületrész helyiségeit a Fejér Megyei Kormányhivatal saját 
költségén felújítsa, átalakítsa (továbbiakban: beruházás). A beruházás keretében 
megvalósuló létesítmények az ingatlan tulajdonjogi szempontból jelen közgyűlési 
határozat kiadásakor fennálló jogi sorsát osztják mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), 
mind ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII. 
fejezetének egyéb jogcíme esetén, ennek alapján osztott tulajdon, közös tulajdon 
nem létesül, a beruházás, mint vagyonelem, a műszaki átadással egyidejűleg 
kerül az Önkormányzat könyveibe, az Önkormányzattal szemben a Fejér Megyei 
Kormányhivatal megtérítési igénnyel nem élhet. 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező használati szerződés aláírására és felkéri a 
határozat közlésére.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                   megküldést követő 8 napon belül 

                - a használati szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                           közlését követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Szegény végigülte, de hát volt egy jó délelőttje. Mindig, tudom.  
 
43. Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére 

Előadó:  a polgármester 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Javaslat a polgármester szabadságának ütemezésére. Hát, a törvény 
értelmében papíron ki kell írni, de mivel nem szoktam elmenni sehova, és 
nem megyek szabadságra, ez a törvénynek megfelelő ütemezése a 
szabadságnak. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
127/2017. (II.16.) határozata 

a polgármester szabadságának ütemezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester 2017. 

évre felhasználható szabadságának ütemezését 
  2017. március 16-24-ig (7 munkanap) 

2017. április 18-21-ig (4 munkanap) 
                2017. július 17-augusztus 11-ig (20 munkanap) 

     2017. december 18-31-ig (8 munkanap) 
terjedő időre jóváhagyja. 

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

szabadságáról, igénybevételt követő közgyűlés ülésén adjon tájékoztatást. Az 
ütemezéstől eltérő igénybevételt a jogszabályban foglaltak szerint jelentse be. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
   - a végrehajtásban való közreműködésért: 
    a jegyző 
    a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 

Határidő:  - a tájékoztatásra: igénybevételt követő közgyűlés ülésén, illetve 
                       eltérő igénybevétel esetén igénybevételt megelőző 15 nappal 

 
44. Javaslat közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezésére 

Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Közkegyelmi törvény. Nem politikai kérdés számomra sem, mert a 
Kerepesi kollega felvetésében van igazság, de én azt továbbgondolásra 
szánnám, mielőtt az ugye a törvényhozó hatalom, parlament elé kerülne. 
Mert bizonyos esetekben én is tudnám egyébként támogatni. Ezt arra 
jelzem, hogy miért nem fogja a frakciónk, nem utasítjuk el az ön képviselői 
indítványát, de tartózkodni fogunk. Szeretné kiegészíteni? Parancsoljon! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Én azt gondolom, hogy pont annak van itt az ideje, hogy 
tettekben is megmutassuk, hogy a 2006-os eseményeket hogyan 
értékeljük. Elég, ugye sokszor szóban ezt megtesszük, itt most tettekben 
tehetnénk meg, hiszen pontosan látjuk, hogy kiket mentettek föl, kikre írtak 
föl összességében több mint száz év büntetést. Én azt gondolom, hogy… 
bocsánat, így nem értem polgármester úrnak ezt a felvetését, ami a 
tartózkodást bizonyítja. Én azt gondolom, hogy itt és most megtehetnénk 
azt a lépést, hasonlóan sok önkormányzathoz, ahol egyébként 
pártvezetéstől függetlenül, tehát pártpolitikai vezetéstől függetlenül 
támogatták ezt az önkormányzatok, és egyre több önkormányzat 
csatlakozik. Én azt gondolom, hogy Dunaújváros Önkormányzatnak is 
csatlakoznia kell ehhez. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm a kiegészítését. 
 
Aki támogatja a határozati, a képviselői indítványt, a határozati javaslatot, 
az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor), tartózkodott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

128/2017. (II.16.) határozata 
közkegyelmi törvény megalkotásának kezdeményezéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat közkegyelmi törvény 
megalkotásának kezdeményezéséről” című előterjesztést nem fogadta el.  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés 2 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett nem fogadta el a 
határozatot. De azért értékeli, hogy én voltam a másik igen szavazat. Nem 
volt megbeszélve! Csak bíztam benne, hogy bölcsen dönt a saját 
frakcióm.   
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45. Javaslat a Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer 
bővítése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  a városüemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   a bírálóbizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő napirendi pontunk Dunaújváros közigazgatási területén lévő 
térfigyelő-rendszer bővítése, ugye ez is egy plusz felvett napirend, 
ERANDO Biztonságtechnikai Kft. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
129/2017. (II.16.) határozata 

Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 814/2016. (XII.15.) határozatával 

a „Dunaújváros közigazgatási területén lévő térfigyelő-rendszer bővítése” 
tárgyban Kbt. Harmadik rész, nemzeti eljárásrendben lefolytatott hirdetmény 
nélküli nyílt (Kbt. 113. § (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás 
lefolytatását támogatta, melynek keretében 12 db kamerával való bővítésére 
kerül sor. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az ERANDO 
Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-t (1182 Budapest, Darányi 
Ignác utca 12.), mint érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet 
nyilvánítja nyertesnek.  
A nyertes ajánlat összege nettó 20.798.925 Ft. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített szerződést írja alá. 
 

4. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a szerződés aláírására: 2017. február 28. 
 
46. Javaslat a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű 

tér 1-3.) IV. tető vízszigetelés felújítására  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Csapó Gábor, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója 
                           Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a DSZC Szak… Dunaferr nekem már csak középiskola 
marad, középiskolájának tető vízszigetelése témájú napirend. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! Üdvözlöm főigazgató urat és 
Zemankó megbízott, Zemankó Zoltán megbízott igazgató urat. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

130/2017. (II.16.) határozata 
a DSZC Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája (Vasmű tér 1-3.) 

IV. tető vízszigetelés felújításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DSZC 
Dunaferr Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája IV. tető vízszigetelés 
felújítási munkáit bruttó 7.311.948,-Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

munkához szükséges 7.311.948,- Ft bruttó összeget Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetésében szereplő 5.b 
melléklet „Folyamatban lévő kötelezettség vállalások tartaléka” sorában 
tervezett előirányzat terhére biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja 
alá.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
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   -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő: a szerződés aláírására: a 2017. évi költségvetés elfogadását követő 
                 nap 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                           a jegyző 
                         - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                           közreműködésért: 
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                         - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

                      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának 
                   időpontja 

                           - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. március 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Cserni Béla képviselő úré a szó! De a Dunaferr iskola kapcsán? Ja, a 
kérdések között. Parancsoljon! Megkérem, hogy aki kérdezni szeretne, az 
egy blokkban tegye meg! Nem úgy, ahogy a Gombos alpolgármester úrnál 
szokták, mert nem fognak szót kapni. Egy blokkban és egyetlenegy 
hivatali vezető se legyen kedves szóban válaszolni, mindenki írásban. 
Tessék! Lőrinczi képviselő úr! Ja, Cserni képviselő úr! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm. Hogy a megbeszéltek szerint tudjunk haladni. Nekem néhány 
észrevételem lenne, amit fogadóórán a lakosság felől kaptam. Ezek közül 
az egyik az technikai jellegű dolog volna, a Római 32/A közös képviselője 
keresett meg egy teljesen gyakorlatias feladat megoldással, ami arról szól, 
hogy a szemét elszállítási időszakban a kukákat ők kihúzzák az épületből 
az út széléig. Aztán utána a szemétszállító cégnek pedig gondot okoz a 
kukáknak az ürítése, hiszen a Domanovszky téri nagy parkoló elé húzzák 
ki közvetlenül a kukát, ahol az épület mentén egy parkolóhelyet kérnének 
ők felfesteni ilyen sárga flakonokkal elzárt területté, vagy legalább egy 
olyan táblával kiegészítve, hogy a szemétszállítási napokon ezen a helyen 
a megadott időpontban ne lehessen parkolni, hogy a szemétszállító cég az 
út széléig kihúzott kukát egyáltalán el tudja vinni. Tehát nem szeretnék azt 
sem, hogyha az autókban kárt tennének a kukák elszállításával. Tehát 
magyarán a 32/A épület végénél a járda meghosszabbításával 
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parkolóhelyet szeretnének a megadott időszakra, legalábbis ilyen megállni 
tilossá tenni, vagy sárgával felfestve egyszerűen a parkolástól elzárt 
területté nyilvánítani. A másik dolog a Domanovszky téri játszótérrel 
kapcsolatos, ennek a játszótérnek a kapuja le van szakítva, oda van 
helyezve a kapu a helye mellé. Kérnék, hogyha ezt lehetne visszatennék a 
helyébe, illetőleg a tavasz kezdetén pedig a homokozót, játszóteret kérnék 
rendbe tetetni, a homokot kitisztítani. Ugye még őszi falevél is van benne. 
A másik egy szintén technikai jellegű dolog, ugye a Római 25. mellől át lett 
téve a szelektív hulladékgyűjtő edényzet egy picit hátrébb a Fáy utcához. 
Ennek az új helynek a kulturált kialakítását szeretnék kérni, mert most egy 
jelentősebb sáros, ilyen nehezen megközelíthető helyre lett téve ez a 
konténer. Illetőleg a régi szelektív helyen pedig az a helyzet, hogy ott ugye 
a placc annak idején elkészült, viszont mellé ki lett helyezve egy ilyen nem 
kellő ruhákat begyűjteni szándékozó fém konténer együttes, amelyik 
viszont a parkolóból való kihajtást gátolja, a kilátást gátolja, kicsit ez 
balesetveszélyes. Hogyha a régi szelektívgyűjtő szigetnek a helyére ezt 
beljebb helyeznék öt méterrel, ez mindent megoldana. A másik szintén 
egy komoly gondot okozó, ugye ez a Fáy utcai focipálya, amely kapcsán 
annak idején egy üzemeltetési szerződés lett kötve, ha jól tudom, a DVG 
Zrt.-vel, hogy ezt a focipályát ugye a reggeli 8,00 órakor kinyitották, este 
8,00 órakor pedig bezárták. Ez egy hónapig nagyon jól is működött ez az 
ügy, biztosítva evvel a 8,00 utáni lakóknak a nyugalmát. Nem tudom, hogy 
mi lett evvel az üzemeltetési üggyel, de egy jó ideje folyamatosan nyitva 
van a pálya, és így éjszaka is komoly zajt tud okozni, hogyha a fiatalok 
bemennek oda focizni vagy egyéb dolgokat művelni. Én kérném ennek a 
megvizsgálását, hogy ez a reggel 8,00-kor kinyitjuk, este 8,00-kor bezárjuk 
dolog, ez miért nem működik. Kérnék a lakók ennek a visszaállítását, hogy 
az élhetőség számukra meg tudjon maradni, illetőleg evvel párhuzamosan 
pedig a lámpáknak a 8,00 órakor történő lekapcsolását is ugyanúgy 
szeretnék ők is kérni és én is. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Azt hittem, hogy ez már megoldódott. Teljesen igaza van, mert azért tudni 
kell, amit a képviselő úr mond, Cserni képviselő úr, az abszolút a 
lakóházak tövében van ez a történet, tehát teljesen jogos a lakók igénye. 
E tárgykörben azt hiszem, a DVG az üzemeltető? Vezérigazgató-helyettes 
úr! Jó, mindenesetre osztályvezető úr vagy DVG nyilván ennek… Nem 
elég meggyőző számomra a bólogatása. Tehát utánanéznek. Jó. 
Köszönöm szépen. Lőrinczi képviselő úr! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés! Néhány körzeti problémát szeretnék fölvetni, illetve a 
megoldását kérni. Elkezdődött a Batsányi utca 57-től kb. a 37-es 
lépcsőházig a parkoló murvával történő feltöltése. Ez az elmúlt egy-két 
évben megtörtént, viszont a folytatása gyakorlatilag az nem történt meg. 
Tehát Batsányi utca 29-es lépcsőházig kérném a parkoló murvával való 
feltöltését, illetve befejezését a munkálatnak. Egy másik téma, kátyúk, 
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kátyúzás: Babits utca 8. szám előtt lévő kátyút kérném javíttatni, 
Széchenyi István utcában, ez a volt Gorkij 3. előtt az úton kb. két-három 
kátyúnak a javítását szeretném kérni. Másik téma, az Október 23. téren 
anno megcsináltattuk, illetve befejeződött a Városháza térnek a 
rehabilitációja. Anno egy dolog kimaradt ebből a beruházásból, méghozzá 
az, hogy a lejtős járdák mellé korlátot kellene telepíteni. Ez gyakorlatilag 
2004, 2014 óta többször is fölvetettem, hogy télen, a csúszós időszakban 
ezek a járdák balesetveszélyesek. És azt gondolom, hogy ezt 
mindenképpen meg kellene csinálni. Ez mintegy ötmillió forintos 
nagyságrendű összeget jelentene. Az idei évi költségvetésbe nem került 
bele, ahogy végignéztem. Azt gondolom, hogy célszerű lenne, most már 
2017-et írunk, hogyha legkésőbb az év végéig, tehát a következő téli 
időszak kezdetéig erre is megoldást tudnánk kínálni a lakóknak. A 
Batsányi utca 41. és 33. között épült egy új építésű járda, illetve e mellett 
nem történt meg a tereprendezés. És megáll a víz, itt a süllyedést 
szeretném kérni, hogy földdel töltsék fel. Ugyancsak Városháza tér és 
környékének a rehabilitációja során kutyaszemeteseket telepítettünk a 
környékre. Viszont ezeknek a kutyaszemeteseknek a zacskók pótlása ez 
nem történik meg rendszeresen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És nekünk kéne pótolni? 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Így van. Azt gondolom, hogy mindenképpen önkormányzati feladat.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő Úr! Oldja meg! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
És emiatt szeretném kérni, hogy ezeknek a pótlása rendszeresen 
történjen meg. A Városháza tér, Október 23. tér, illetve a víztorony alatti 
területen, ahol ilyen kutyaszemeteseket kihelyeztettünk. Illetve a DVG-nek, 
illetve a hivatalnak szeretnék köszönetet mondani a felső Duna parton 
lévő új sportpályának a javításáért. Illetve nekem is egy hasonló 
problémám lenne, mint Cserni Béla képviselő úrnak. Ez is közel van, 
viszonylag közel a lakóházakhoz ez a sportpálya. És a rácson 
gyakorlatilag a labdának a visszapattanása meglehetősen hangos szokott 
lenni tavasszal, nyáron ezzel, és emiatt amennyiben lehetséges, 
valamilyen labdafogó hálót kérnék elhelyezni ezen a sportpályánál. Illetve 
a mai napon természetesen szokásomhoz híven fogadóórát tartok 17,00 
órától a Városháza 915-ös képviselői irodájában. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Egyet nem értek. Huszonhét éve vagyok képviselő valamilyen formában. 
Ha egyszer megérteném, de remélem, van még egy-két ciklusom, aztán 
elmegyünk korkedvezményes nyugdíjba, hogy ezt miért nem lehet 
képviselő úr leírni, bemenni a városüzemeltetési osztályra. Mi is ilyen 
szereplősek voltunk a Dorkota úrral. Én ráadásul egyéni képviselő voltam 
a Dózsa II. városrészben. Tehát néha tényleg elmondta az ember. Aztán 
feladtam én is. Sokkal egyszerűbb elmenni. Ha megnézzük a televízió 
nézői, a helyi televízió nézettségi adatait, azt szeretik a kedves 
televíziónézők, amit én, az első napirendet. Mert abban van valami 
spiritusz. Itt abban igaza van, hogy fontos, hogy érzékeljék azt egyébként, 
hogy a Batsányiban, a Római körúton, az Október 23. téren vagy ön a 
belvárosi területen tevékenykedik, de higgye el, nincs az a baloldali 
összefogás vagy a Jobbik kampánytevékenysége, ön én nem is tudom, 
hogy milyen fogadást tegyek az ön esetére, ön míg világ a világ, képviselő 
lesz. Lehet, hogy ellenzékben fog ülni mit tudom én harminc év múlva, de 
míg világ a világ, képviselő lesz. Elveszít egy faág levágásával mínusz 
nyolc szavazatot, máshol egy kukazacskó, vagy mi ez, kutyazacskó 
kihelyezésével plusz tizenkettővel behozza eme négy difit. Nem, tehát 
nem ezen múlik. Azon múlik, hogyha a lakók öntől egy fogadóórán, amit a 
végén elmondott egyébként nagyon korrektül, és ez fontos is, de ne 
gondoljuk, hogy most 12 óra 5 perckor ezt oly sokan nézik. Magyarul, amit 
egyébként ebben fontosnak tartanék, az, hogy visszacsatol hozzájuk. 
Tehát ha egy képviselői fogadóórán megkeresik, és itt akármelyik korlátok 
kihelyezése a csúszós járdához című kérdés. Ezek mind-mind jogos 
felvetések a részéről, de sokkal egyszerűbb és hatékonyabb lehet egy 
ügyintéző kolleganővel vagy kollegával egyeztetni, megbeszélni, vagy 
éppen osztályvezető úrral, és egyébként, és ebben viszont igaza van, 
telefonon vagy személyesen a választópolgárhoz visszacsatolni. De hogy 
ezt itt elmondja, sok értelme nincsen. Nem bántólag mondtam. Huszonhét 
év után fogadja el tőlem! Tehát nem ettől nyerünk egyéni körzetet vagy 
nem. Hingyi képviselő úr! Megint más a Tóth Kálmán képviselő úr esete, 
és elmondom, hogy miért más. Mert ellenzéki képviselő. És én nagyon jól 
tudják, mindenhol elmondom a háta mögött jó értelemben, én nagyon-
nagyon tisztelem a képviselő urat, nagyon tisztelem a munkáját. Nem 
hiszem, hogy a Fidesz ki tudna állítani egy megfelelő jelöltet ott. Na, azért 
nem adom föl Fidesz-elnökként, tehát az a dolgom, hogy ne adjam föl. 
Egyeztessünk, hátha elindul a mi színeinkben független jelölt, Fidesz-
MSZP támogatással. Na, akkor tényleg fölhívnának engem Budapestről. 
Tehát az azért nem így működik, de mások a lehetőségek egy 
kormánypárti képviselőnél, azért ismerjük el, meg egy ellenzéki 
képviselőnél, tehát nyilvánvalóan a Tóth Kálmán képviselő úr minden 
olyan kommunikációs csatornát, lehetőséget joggal megragad, így a 
közgyűlés ülését is, ahol a körzetét érintő dolgokat el tud mondani. Öné a 
szó! Parancsoljon! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! És köszönöm a dicsérő szavakat, de 
azt gondolom, hogy amikor a városnak az ügyrendjein kéne, itt a 
közgyűlés ügyrendjein kéne változtatni. Az első napirendi pont után 
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kaphassunk szót, és elmondhassuk ezeket a dolgokat, akkor hátha többen 
nézik. De azt gondolom, hogy nem erről szól itt a dolog. Természetesen 
nekünk azokat az információkat, amiket képviselőként kapunk a 
fogadóórán, azt kötelességünk itt elmondani. Mert ez egy nagyon fontos 
dolog. Én is fogadóórát tartottam a Regionális Népfőiskolán kedden, és 
azokat a problémákat szeretném elmondani. Itt természetesen szeretném 
kérni a városüzemeltetésről a segítségét. A Szabadság utcában a 3. és a 
páratlan oldalon már az egyik felén a gallyazás megtörtént ősszel, a másik 
fele az elmaradt, mert az időjárás nem tette lehetővé. Ezt kérik tőlem 
számon, hogy mindenféleképpen oldjuk meg. Amire föl szeretném hívni a 
figyelmet, itt a járdák, utakkal kapcsolatban, hogy a Szabadság út mögötti 
részen, ahol van egy sétálójárda, valamint a Tavasz utca mögöttit is 
említeném, nem akarom a Hingyi úrtól elvenni a szót, de minden ilyen 
járda, ami olyan célra szolgál, ami tulajdonképpen a pihenést, és az egyéb 
mást a környezetben lévő dolgokat teszi, nagyon rossz állapotba vannak. 
Ezen jó lenne elgondolkodni, mert ezeket meg kellene javítani. Mert mi 
arra törekszünk, hogy a szabadidőben jó helyen tudjanak a 
választópolgárok sétálni és egyéb más dolog. Én szeretném kérni akár 
egy helyszínbejárást is szívesen megteszek, sok járda már le van 
süllyedve a talajszint alá, a víz nem folyik el, télen még jobban 
tönkremegy, mint ami eddig volt, úgyhogy szeretném kérni 
mindenféleképpen. Nagy gondot jelent Újtelepen még mindig a zöld 
hulladék elszállítása. Én nem tudom, ki járt a Béke városrész után ott a 
Thököly utca elején. Kb. nem akarok mondani, olyan száz zsák szemét 
van, zöld hulladék elhelyezve, ami már tavaly ősz óta gyülekezik. Valaki 
elkezdte kirakni, holott az idén nem rendeztünk zöld hulladék szállítást, 
mert a Dunanett Kft., ezt ha valaki bejelenti azt, hogy zöld hulladékot 
szeretne elszállítani, hogy megkapja az adott zsákokat, és megadott 
időben kirakja az utcára, aztán a Dunanett Kft. elszállítja. Most szeretném 
kérni a segítséget azzal kapcsolatban, hogy ezt a szemetet, hulladékot el 
kéne szállítani, és ide egy táblát ki kéne rakni. Ez egy parkoló, autó 
parkoló, ahol rengeteg zöld hulladék el van helyezve, és ki kellene rakni 
egy táblát, hogy ez nem szeméttároló a területen, és ez a városnak az 
egyik legszebb részén van ez a dolog, amit azt mondhatom, ezt meg 
kellene szüntetnünk mindenféleképpen. Amiben az elmúlt időszakban már 
próbáltunk intézkedéseket tenni, ezeket a kis kézi szemetesek 
elhelyezése akár a belvárosban, akár kívül a Szabadság utca és 
környékén. Szeretném, hogyha most már a Béke városrész is ezen a 
területen előre tudna lépni. Mert mi még mindig úgy érezzük a Béke 
városrész részén a másik felén, hogy egy kicsit elhanyagoltak vagyunk. 
Tudom, elkezdődött a falevél összegyűjtése legutoljára a városban, de jött 
a hóesés, abba kellett hagyni. Most megint szedik már a faleveleket, 
ebben kérném a segítséget. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Úgy jártam, mint 214 perccel ezelőtt a Szabó képviselő úr. Elvesztettem a 
fonalat. Valamit szerettem volna kérdezni öntől. Igen. Újtelepi piknik 
időpontja megvan-e már, tervezett időpontja. Köszönöm, mert szeretnék 
rajta részt venni, ugye ha itthon vagyok, úgy, mint tavaly. Köszönöm. 
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Képviselő asszonyt is megkérem, hogy jöjjön, mert tavaly velem volt a 
képviselő asszony. Tehát nem együtt, de… És bizonyítsuk be, hogy 
nemcsak a kampányban vesz részt ugye egy politikus eseményeken. 
Megmondtam, képviselő úr, hogy egy csomagban kérdezzünk, a csomag 
ideje lejárt, meg az én időm is. További szép napot kívánok mindenkinek. 
A közgyűlés ülését berekesztem. Az még van? Akkor csináljunk egy zárt 
ülést gyorsan. Nem megyünk ki. Megkérem az operatőr kollegát, akkor 
legyen kedves a tévéeszközökkel kimenni.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 

 
 

 


