
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. január 19-ei nyílt 

üléséről 
 
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme 
 
Jelen vannak: 
 

1. Cserna Gábor              polgármester 
2. Barta Endre képviselő 
3. Besztercei Zsolt képviselő 
4. Cserni Béla                  képviselő 
5. Gombos István          alpolgármester 
6. Iván László képviselő  
7. Izsák Máté                  képviselő 
8. Lassingleitner Fruzsina képviselő 
9. Lőrinczi Konrád         képviselő 
10. Nagy Zoltánné képviselő 
11. Pintér Attila képviselő 
12. Szabó Zsolt képviselő 
13. Sztankovics László   képviselő 
14. Tóth Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Hingyi László             képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Ragó Pál koordinációs és városfejlesztési alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztály osztályvezetője 
Fülöpné Cserpes Márta létszám és bérgazdálkodási vezető ügyintéző 
Szabó Imre városfejlesztési igazgatóság igazgatója 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Benkovics Kornélia gazdasági igazgatóság igazgatója 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Erdei Sándorné számviteli vezető ügyintéző 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Tóthné Láng Irén általános igazgatási vezető ügyintéző 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
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Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Gergő Edmond DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője 
Farkas Lajos Intercisa Múzeum igazgatója 
Farkasné Vörös Magdolna GESZ igazgatója 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Mórocz Erika Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
Őze Áron Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

igazgatója 
Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata elnöke 
Czere-Ambrus Mária MRE Újvárosi Drogambulancia intézményvezetője 
Vereb Zoltán nem képviselő bizottsági tagjelölt 
Dr. Móricz Zoltán ügyvéd 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 

 
 
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: 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pedagógusként a pontos órakezdés híve vagyok. 
9,00 van. És akkor kis figyelmet szeretnék kérni az ülésteremben. Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 2017. évi első rendes ülését megnyitom. Nagy tisztelettel 
kívánok önöknek és a sajtó munkatársain keresztül Dunaújváros valamennyi 
polgárának békés, boldog, sikeres 2017-es esztendőt. És átadom 
sajtószóvivő asszonynak a szót. 

 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Önkormányzatunk sajnálattal értesült arról, hogy dr. Tiszamarti Sámuel Miklós 
„Dunaújvárosért” díjas fül-orr-gégész főorvos úr 2017. január 16-án hajnalban 
elhunyt. Pályafutását a dunaújvárosi kórház fül-orr-gégészeti osztályán 
kezdte, és 1978-ban sikeres fül orr-gégészeti szakvizsgát tett. 19 évet töltött 
az osztályon, majd elhagyta a kórházat, és új területen igyekezett 
kibontakoztatni tehetségét. Az ISD Dunaferr Zrt-nél 1995 óta dolgozott 
foglalkozás-egészségügyi orvosként. Főorvosnak 1999-ben, majd 
intézetvezető-főorvosnak 2002-ben nevezték ki. Szakmai felkészültsége, 
kimagasló tevékenysége mindenki számára példaértékű lehet. A több 
évtizedes kimagasló és maradandó tevékenységét ismerte el közgyűlésünk a 
közelmúltban. Dunaújváros Önkormányzata osztozik családja és 
hozzátartozói fájdalmában. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Főorvos úr október 23-án, nemzeti 
ünnepünkön a „Dunaújvárosért” díjat nem tudta átvenni, így én szűk családi 
körben kedves felesége, dr. Schukkert Éva doktornő jelenlétében a családi 
otthonukban adtam át a „Dunaújvárosért” díjat. És két hete csütörtökön, 
január 5-én a délelőtti órákban meglátogattam szintén otthon főorvos urat. 
Akkor már nagyon nem jó állapotban volt, és épp a dunaújvárosi mentős 
kollegákat várta. De becsülettel és tisztességgel megígértem neki valamit, 
mert megkért, amikor elköszöntem, hogy következő közgyűlésen mondjam 
meg, és kifejezetten a képviselőknek. És ez a minimum, amivel az általam 
igen tisztelt, nagyon tisztelt, és nagyon nagy embernek, és óriási 
szakembernek tartott főorvos úrnak adóznom kell. Külön kérte, hogy 
valamennyi politikai oldalnak teljesen pártállástól függetlenül minden 
képviselőnek őszinte szívvel köszöni a „Dunaújvárosért” díjat, és kíván 
önöknek nagyon jó egészséget és sok sikert. És szintén pártállástól 
függetlenül azt mondta, ez egy nagyon jó város rengeteg lehetőséggel, 
dolgozzatok Gabikám! Már én voltam a Gabikám. Isten nyugosztaljon, kedves 
Miklós! Megkérném a teremben jelen lévőket, hogy egy perces felállással 
adózzunk főorvos úr emlékének! 
 

(A teremben jelen lévők egy perces néma gyásszal megemlékeztek dr. Tiszamarti 
Sámuel Miklósról.)  
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Nagyon köszönöm. És szeretném önöket tájékoztatni, hogy főorvos úr 
temetésére jövő héten szerdán, 01. hó 25-én délután 14,00 órakor kerül sor 
Bács-Kiskun megyében a szomszédos Dunaegyháza településen. 
Dunaegyháza díszpolgára főorvos úr. Dunaegyházáról került ugye az 
egyetemre, majd jött a Vasműbe, és élete volt a gyógyítás, élete volt ez a 
város, úgyhogy nyugodjék békében! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülését folytatván a következőben a 
napirendi pontok tárgysorozat elfogadására kerül sor. Indítványozom, hogy a 
tisztelt közgyűlés a mai napon ne tárgyalja a 31. napirendi pontot, ez a 
javaslat a Lokál Extra hetilap megjelenését biztosító Modern Média Group 
Zrt.-vel kötendő szerződés elfogadására. Az indokom, további egyeztetések 
okán.  
 
Ennek a napirendnek a kivételével a maradék nyílt ülés, így akkor 45, 44 
napirendjét, aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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, Gombos István, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
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Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
1/2017. (I.19.) határozata 

a nyílt ülés 31. napirendi pontjának levételéről, valamint az így kialakult 
tárgysorozat napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. január 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 31. napirendi pontját, mely „Javaslat a Lokál Extra c. hetilap 
megjelenését biztosító – a Modern Media Group Zrt.-vel kötendő – szerződés 
elfogadására” levette napirendjéről, valamint az így kialakult tárgysorozat napirendi 
pontjait elfogadta: 
 
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 építési tilalom elrendelésére a Rácdomb területén  

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások 

és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetménye, valamint 

költségtérítése összegének megállapítására 
 
6. Javaslat a humán ügyekért felelős alpolgármester illetménye, valamint költségtérítése 

összegének megállapítására 
 
7. Javaslat a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester illetménye, 

valamint költségtérítése összegének megállapítására 
 
8. Javaslat a koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester 

tiszteletdíja, valamint költségtérítése összegének megállapítására 
 
9. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, 

költségtérítéséről szóló 15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 
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11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosítására 

 
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzata módosítására  
 

13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 
értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat 
módosítására  

 
14. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Közbeszerzési Szabályzata elfogadására  

 
15. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának elfogadására  
 

16. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének módosítására  
 

17. Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül a „Zöld SZTK” épületének 
felújításáról és átalakításáról szóló engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetésére 

 
18. Javaslat a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése” 

elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. részére történő átadására 
 

19. Javaslat a Modern Városok Program keretében a “Fabó Éva Sportuszoda felújítása” 
elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. részére történő átadására 

 
20. Javaslat TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat keretében a „Dózsa 

Mozicentrum épületének felújítása, építési engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítése” tárgyában ajánlattételi felhívás kiírására 

 
21. Javaslat a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum együttműködési 

megállapodásának elfogadására 
 
22. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó vállalkozási 

keretszerződés megkötésére 
 
23. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 

(2017. január-május hónap) megállapodás megkötésére 
 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac dél-keleti 

oldalán lévő árusítóhelyeinek lefedési munkáira irányuló vállalkozási szerződés 
megkötésére 
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25. Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési 
megállapodás 1. sz. módosítására 
 

26. Javaslat a 2016. év október 1. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 

 
27. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló 

pályázat kiírására 
 

28. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében 
Szűr Szilvia ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetésére 

 
29. Javaslat a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő Szállító és 

Ártalmatlanító Kft.-vel kötött szerződés módosítására 
 
30. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének 

jóváhagyására 
 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 622/2016. (XI.20.) határozat 

módosítására és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hamburger 
Hungária Kft. között új adásvételi szerződés megkötésére a dunaújvárosi 3664/1 
helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 

 
32. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyokezelő Zrt. alapító okiratának módosítására 
 
33. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadására 
 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének 

elfogadására 
 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 

gazdasági társaságok 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének 
határidőre történő bekérésére 

 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) 

határozata módosítására, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó megbízás 
módosításával kapcsolatosan 
 

37. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből 
eredő különbözet megtérítésére 
 

38. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan egy részére, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan hasznosítására (Daru Team Kft. kérelme) 
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39. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. szám alatti orvosi rendelő földszinti 
helyiségeinek ingyenes használatba adására a Magyarországi Református Egyház 
részére 

 
40. Javaslat intézkedési terv elfogadására az Állami Számvevőszék által végzett „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat 
ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséhez” 
kapcsolódó állami számvevőszéki jelentés végrehajtására 

 
41. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 

bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására 

 
42. Javaslat a 2017. január 3-ai lakástűzben érintett lakosok megmentőinek 

jutalmazására 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságában történő személycserére 
 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérem, legyenek kedvesek tanácskozási jogot biztosítani meghívott 
vendégeink számára! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
2/2017. (I.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. január 19-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Legyenek kedvesek Forgó Krisztina kolleganőt megbízni a jegyzőkönyv 
vezetésével! 
 

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, Gombos István, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
3/2017. (I.19.) 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: 
 

Legyenek kedvesek Forgó Krisztina kolleganőt megbízni a zárt ülés 
jegyzőkönyvének a vezetésével! Bár még a zárt ülésről nem döntöttünk. 
 

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, Gombos István, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
4/2017. (I.19.) 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: 
 

A zárt ülés első napirendje kitüntetési ügyet indítványoz, ezért kérem, hogy 
ugye az önkormányzati törvény értelmében erről nem kell külön szavaznunk a 
zárt ülés elrendeléséről, pusztán a napirend tényéről. Ugye ez a sport díj, 
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„Dunaújváros Sportjáért” díj odaítélése. A második, harmadikban azonban 
gazdasági társaságainkat érintő két napirendről van szó, az egyik a DSZSZ 
Kft., a másik a Tourinform - üdvözlöm igazgatónőt - a Tourinform Kft. 
napirendi pontja. Itt kérném ennek a zárt ülésen való elrendelését, és egyben 
kérném a napirend felvételét. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 2. és 3. napirendi 
pontokat zárt ülésen tárgyalja, és a napirendi pontokat – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – felvette a zárt 
ülés tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
5/2017. (I.19.) határozata 

a „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) új ügyvezetője 
megválasztására”című napirend, valamint a  „Javaslat Mórocz Erika, a 

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 
munkaszerződésének I. számú módosítására”című napirend zárt ülésen történő 

tárgyalásának elrendeléséről és napirendre történő felvételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 19-ei zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti 2. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) új ügyvezetője megválasztására” zárt ülés tartását 
rendeli el az Mötv. 46. § b) pontja alapján, valamint a 2017. január 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 3. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Mórocz Erika, a 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője munkaszerződésének I. 
számú módosítására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § c) pontja alapján, 
egyúttal e napirendi pontokat a zárt ülés napirendjére felvette.  
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Legyenek kedvesek meghívott vendégeinknek, a zárt ülés napirendjeire 
meghívott vendégeink számára hozzászólási jogot biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
6/2017. (I.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. január 19-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
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 

 
3. Javaslat építési tilalom elrendelésére a Rácdomb területén  

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

             a pénzügyi bizottság elnöke 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások 
és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) önkormányzati 
rendelete 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 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetménye, valamint 

költségtérítése összegének megállapítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
6. Javaslat a humán ügyekért felelős alpolgármester illetménye, valamint költségtérítése 

összegének megállapítására 
Előadó: a polgármester 
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7. Javaslat a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester illetménye, 
valamint költségtérítése összegének megállapítására 
Előadó: a polgármester 

 
8. Javaslat a koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester 

tiszteletdíja, valamint költségtérítése összegének megállapítására 
Előadó: a polgármester 

 
9. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, 

költségtérítéséről szóló 15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a polgármester 

 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    a pénzügyi bizottság elnöke 
 

11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 39/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzata módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzata módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

14. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Közbeszerzési Szabályzata  
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
15. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    a pénzügyi bizottság elnöke 
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16. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének módosítására  
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
17. Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül a „Zöld SZTK” épületének 

felújításáról és átalakításáról szóló engedélyezési és kiviteli terveinek elkészíttetésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

18. Javaslat a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. részére történő átadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

19. Javaslat a Modern Városok Program keretében a “Fabó Éva Sportuszoda felújítása” 
elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. részére történő átadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
    
20. Javaslat TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat keretében a „Dózsa 

Mozicentrum épületének felújítása, építési engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítése” tárgyában ajánlattételi felhívás kiírására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

21. Javaslat a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum együttműködési 
megállapodásának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
22. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó vállalkozási 

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

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
23. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 

(2017. január-május hónap) megállapodás megkötésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



13 
 

              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac dél-keleti 

oldalán lévő árusítóhelyeinek lefedési munkáira irányuló vállalkozási szerződés 
megkötésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
25. Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési 

megállapodás 1. sz. módosítására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

26. Javaslat a 2016. év október 1. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
27. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló 

pályázat kiírására 
Előadó: a polgármester 
 

28. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében 
Szűr Szilvia ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
29. Javaslat a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő Szállító és 

Ártalmatlanító Kft.-vel kötött szerződés módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
30. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői szerződésének 

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

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 622/2016. (XI.20.) határozat 

módosítására és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Hamburger 
Hungária Kft. között új adásvételi szerződés megkötésére a dunaújvárosi 3664/1 
helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
32. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyokezelő Zrt. alapító okiratának módosítására 

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

 
33. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének 

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

 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 

gazdasági társaságok 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének 
határidőre történő bekérésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) 

határozata módosítására, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó megbízás 
módosításával kapcsolatosan 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

37. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből 
eredő különbözet megtérítésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             a pénzügyi bizottság elnöke 

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

38. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlan egy részére, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan hasznosítására (Daru Team Kft. kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

39. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. szám alatti orvosi rendelő földszinti 
helyiségeinek ingyenes használatba adására a Magyarországi Református Egyház 
részére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
40. Javaslat intézkedési terv elfogadására az Állami Számvevőszék által végzett „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat 
ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének ellenőrzéséhez” 
kapcsolódó állami számvevőszéki jelentés végrehajtására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
41. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 

bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
42. Javaslat a 2017. január 3-ai lakástűzben érintett lakosok megmentőinek 

jutalmazására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságában történő személycserére 
Előadó: a polgármester 

 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: a jegyző 

 
 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat „Dunaújváros Sportjáért” díj adományozására 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

2. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) új ügyvezetője 
megválasztására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

3. Javaslat Mórocz Erika, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
ügyvezetője munkaszerződésének I. számú módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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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: 
 

Így rátérünk az első napirendi pontra, mely a december 15-ei közgyűlés óta 
eltelt időszak főbb eseményeit tárgyalja. Szabó Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én készültem 
egy kis szemléltetőeszközzel. Engedjék meg, hogy bemutassam, hogy hát 
mik azok az eszközökre, amikre itt a XXI. században Dunaújvárosban 
szükség van. A legelső, amit szeretnék bemutatni, azt úgy hívják, hogy 
zseblámpa. Erre a közvilágítás mutyi miatt minden utcára merészkedő 
dunaújvárosi polgárnak szüksége van. Ugye, hogyha valaki annyira extrém 
sportoló, hogy még a zebrán is át szeretne kelni, ez a közvilágítás mutyi után, 
akkor javaslom, hogy hát valami megkülönböztető mellényt is vegyen föl, 
hiszen tudjuk, hogy a legsúlyosabb szakmai hibák azok a zebrák 
megvilágításánál történtek. Ebből ugyan már többet kijavított az 
önkormányzat, de ebben még mindig haladnunk kell előre. Nemcsak kritizálni 
szeretnék, ezért fontosnak tartom elmondani, hogy a Párbeszéd az OLAF-
nál, az Európai Csalás Elleni Hivatalnál feljelentést tett, és minden szükséges 
iratot eljuttattunk az OLAF-hoz. Azonban az a szomorú helyzet van, hogy 
annyi Magyarországot érintő feljelentés van, hogy még nem jutottak oda, 
hogy ezt az ügyet kivizsgálják. Visszajelzést kaptunk, hogy meg fogják 
vizsgálni, azonban annyi ügy van előtte, hogy idáig még nem jutottak el. És a 
napokban, hogyha valaki bizonyos dunaújvárosi lakásokban eleve szeretett 
volna fürdeni, hajat mosni, kezet mosni, akkor az alábbi kellékekre volt 
szüksége: ásványvízre, egy szivacsra és egy vödörre, amibe, hogyha 
szerencséje volt, akkor tudott vizet nyerni az éppen csak folydogáló csapból. 
A lakosok joggal voltak elégedetlenek, és különböző megmozdulásokon 
próbáltak egyeztetni a szolgáltatóval, próbáltak egyeztetni polgármester úrral. 
Ez ügyben azonban csak sajtóközlemény szintén folyt kommunikáció. Ezért 
én nagyon fontosnak tartom, hogy most a közgyűlésen beszéljünk erről az 
ügyről. Beszéljünk erről az ügyről azért, mert szerintem az önkormányzat 
követett el mulasztásokat, amikor pl. nem osztott palackozott vizet a vízhiány 
idején, és beszéljünk azért is, mert nem láttam azt a megoldási tervet, ami a 
mostani tűzoltáson kívül biztosítja azt, hogy átlátható, minden dunaújvárosi 
polgár számára megnyugtató módon be tudjuk bizonyítani, hogy ilyen eset 
többet nem fog előfordulni. És hát ezekből is látszik, hogy az a mutyi politika, 
amit az MSZP kezdett, - hiszen a korrektség kedvéért el kell mondani, hogy a 
DVCSH-val ott kezdődtek a problémák, amikor egy kisebbségi tulajdonos úgy 
vette meg a tulajdonrészét, hogy többségi szavazatot kapott hozzá, ami azóta 
is egy teljes mértékig átláthatatlan folyamatot eredményezett az 
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önkormányzat és a cég között -, ezt a mutyi politikát azonban folytatta a 
Fidesz. És ennek a közös MSZP-Fidesz mondhatni mutyi koalíciónak az 
eredményeként jutottunk oda, hogy ilyen eszközökre van szükség a XXI. 
században Dunaújvárosban. De hogyha megoldódik a közvilágítás, és újra 
kielégítő módon lesz víz a csapokban, akkor is vannak még megoldandó 
problémák, hiszen minden dunaújvárosi kapott távhő ügyben levelet, aki 
érintett arról, hogy ugye az az adó miatt, amit pluszban be kell fizetnie a 
DVCSH Kft.-nek csökkent a szolgáltatás minősége, és a lakók különböző 
plusz sarcokra is számíthatnak. Azt gondolom, hogy ez elfogadhatatlan, főleg 
úgy, hogy nem teljesen átlátható az a folyamat, amiben ide jutottunk, ezért 
arra kérem polgármester urat, hogy ez ügyben tájékoztassa a város 
közvéleményét, és az önkormányzat tegyen meg mindent azért, hogy a 
megfelelő áron a legjobb minőségű szolgáltatást kaphassák azok, akik 
érintettek. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Több napirendi témám is lenne itt az első 
napirendet érintően. Megkaptam a tájékoztatást a szolidaritási 
hozzájárulással kapcsolatban, amit kérdeztem még a decemberi 
közgyűlésen. Ugye a 2017-es évi költségvetés, Magyarország költségvetése 
törvényben van szabályozva, és abban a törvényben rögzítették, hogy 
32.000,- Ft adóerő képesség felett a településeknek szolidaritási 
hozzájárulást kell fizetni a magyar állam részére. Ennek a szolidaritási 
hozzájárulásnak a célja az állam által átvett iskoláknak a fenntartása, 
működtetése, meg hát még ki tudja, hogy mire megy el ez a pénz. A 
tájékoztatás, amit kaptam, aszerint 676 millió forintos elvonást fog 
Dunaújváros elszenvedni. Tehát a magyar állam ennyit fog elvonni a 
dunaújvárosi költségvetésből szolidaritási hozzájárulás címén. Tehát láttunk 
már olyat annak idején, hogy aki sikeres volt, tehát egy város jól 
gazdálkodott, egy település jól gazdálkodott, hogy azoktól elvették a profitot, 
de azt úgy hívták, hogy szocializmus. Tehát az egy másik rendszer volt. Most 
az, hogy ha Dunaújváros jobban teljesít, - hadd használjam a szlogent -, 
akkor az azt jelenti, hogy 676 millió forintot elvonnak tőle. Ez véleményem 
szerint felháborító. Közvilágítással kapcsolatban is természetesen tennék 
egy-két megjegyzést. Hogy értem én azt, hogy 38 millió forintot elköltöttek a 
250 millió forinton felül azért, hogy pár zebrát sikerüljön végre használható 
állapotba hozni megvilágítás terén, hogy azon a pár zebrán az emberek 
biztonságosabban közlekedhessenek, de ettől függetlenül még a városban 
még mindig sötét van. Tehát azok az utcák, amik 2015. augusztus végén el 
lettek sötétítve, azok még mindig sötétek, azok még nem világosodtak meg. 
Tehát még mindig vár egy olyan megoldásra a város, hogy a közvilágítás 
végre biztonságos legyen, és tényleg lehessen látni az utcákon. Attól az egy-
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két zebrától eltekintve, amit most már azért sikerült rendbe hozni úgy ahogy. 
De kérdezem én, hogy amikor volt egy uniós pályázat és egy uniós 
pénzforrás, és azt elköltötték erre a közvilágításra, és nem lett jó, utána pedig 
a dunaújvárosiak pénzéből ment el eddig 38 millió és még ki tudja, hogy a 
következő időszakban mennyi fog elmenni, ki fogja ezt megtéríteni a 
városnak, ki fogja ezt megtéríteni a városiaknak. Tehát azért ezek érdekes… 
DVCSH természetesen és az ivóvíz-szolgáltatás és a távfűtés. Önök is látták. 
Hatalmas nagy problémákat okozott a városban, minden városrész érintve 
volt, és mindenhol akadozott a távfűtés, a belvárosban, a Rómain, a 
Békében, mindenhol. Van, ahol csak egy fél délután nem volt fűtés, van, ahol 
egy-két napig nem volt fűtés. Ivóvíz-szolgáltatás idén januárban szintén 
ugyanezt a tevékenységet folytatta. Nem volt negyediktől, ötödiktől fölfelé 
nagyon sok helyen, nagyon sok lakásban a város több részében több száz 
ember panaszkodott. És ezek csak azok a panaszok, amik eljutottak 
hozzánk. És arról panaszkodtak, hogy nincsen ivóvíz, nem érhető el. Ahogy 
képviselő úr is prezentálta az előbb, különböző eszközöket kellett bevetni 
ahhoz, hogy a mindennapi életüket élni tudják. Én szeretném felhívni az 
önkormányzat figyelmét és polgármester úr figyelmét, hogy a 2011-es évi 
önkormányzati törvény az önkormányzat feladatai, a közfeladatok körében 
ellátó önkormányzati feladatok közé sorolja különösen a távhő-szolgáltatást 
és a víziközmű-szolgáltatást. Illetve ugyanebből az évből a víziközmű-
szolgáltatásról szóló törvény kimondja, hogy a települési önkormányzat 
kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvíz ellátással kapcsolatos 
feladatok elvégzéséről. Ugyanitt azt is kimondja a törvény, hogy az ellátási 
területén, a települési önkormányzat az ellátási területén gondoskodik arról, 
hogy a felhasználók a víziközmű-szolgáltatást az igényelt mennyiségben, 
minőségben és szolgáltatási színvonalon igénybe vehessék. A törvényben én 
nem olvasok semmit a DVCSH-ról, sem a kisebbségi tulajdonosáról, senkiről, 
én az önkormányzatról olvasok. És azt gondolom, hogy az önkormányzatnak 
a saját feladatát végre kell hajtani. Hogyha ehhez a feladathoz igénybe vesz 
egy másik céget, és ezen a cégen keresztül látja el, akkor az 
önkormányzatnak és a polgármesternek kötelessége, hogy … a feladata, 
hogy azt a céget úgy működtessék, és úgy szolgáltasson a lakosság 
számára, hogy az a törvényben előírtaknak megfeleljen. Azt gondolom, hogy 
ez az önkormányzat feladata. Ez a polgármester felelőssége. Tehát itt most 
majd fog menni természetesen, ahogy eddig is ment az egymásra mutogatás, 
és mindenki mutogat, önkormányzat és a DVCSH egymásra mutogat. A 
DVCSH másokkal is egymásra mutogat. Tehát vannak itt probléma, amiket 
rendezni kell a háttérben, de ez minden problémarendezéstől függetlenül 
önkormányzati feladat és önkormányzati felelősség. Az meglepett engem, 
hogy polgármester úr eltűnt, és nem találta meg sem az ATV, sem a Hír TV, 
sem az RTL KLUB, sem a sajtó, senki az égvilágon. Tehát én nem értem, 
hogy ez milyenfajta vezetői hozzáállás. Azt gondolom, hogy egy vezető akkor 
is kiáll, hogyha probléma van. Nemcsak akkor, amikor dicshimnuszokat kell 
zengeni, hogy jobban teljesít, hanem amikor probléma van, akkor is. És 
hogyha kiáll, és elmondja, avval sokkal többet segít, mint azzal, hogy eltűnik, 
hallgat, nem lehet megtalálni, és nincsen információja a lakosságnak 
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semmiről, csak kapja a zuhanyhíradókból meg innen-onnan a híreket. Azt 
gondolom, hogy egy első számú felelős vezetőnek alapvető feladata, pláne 
egy ilyen helyzetben, hogy mindig elérhető legyen, és kellő tájékoztatást 
nyújtson, hogy meg tudja nyugtatni a lakosságot, hogy el tudja mondani, hogy 
mi a probléma, hol tart a problémának a rendezése, a megoldása, és hogy 
mit tesznek, és mikorra fog megjavulni. Tehát polgármester úr, én azt kérem, 
hogy ilyen esetekben álljon ki! Ön a vezetője ennek a városnak. Tessék 
kiállni! Tessék elmondani, hogyha probléma van, akkor is! Mert ezzel 
legalább a lakosok kapnak egy információt. Tehát egyelőre most így nagy 
vonalakban ennyi. Bocsánat! Még a decemberi kérdésemre a közjegyzői 
kiürítési záradékra én nem találtam választ. Az anyagban nem találtam. 
Tegnap a postaládámban még nem volt. Hogyha ezt megkapom, akkor azt 
megköszönöm. Ugye kérdeztem, hogy 2016-ban hány szociális bérlakás 
került kiutalásra, és hogy ezek közül hányhoz csatolták a közjegyzői kiürítési 
záradékot. Erről nem kaptam információt. És még egy kérés. Polgármester 
Úr! Én azt kérem, hogy ne játssza el azt, amit szokott. Ne zárja le a vitát, 
mielőtt hozzászólna. Amikor hozzászól, biztos, hogy fog olyanokat mondani, 
amire majd reagálni kell, vagy érdemes, vagy muszáj. Tehát én azt kérem, 
hogy amikor elmondja, akkor ne azután mondja el, hogy lezárta az ülést, a 
napirendet, hanem mondja el a saját hozzászólását, utána kapjunk mi 
lehetőséget arra, hogy reagáljunk, mert biztos, hogy érdekes dolgokat fog 
mondani, és utána zárja le az egyes napirendnek a vitáját. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Képviselő Úr! A közgyűlés ülését személyem vezeti, úgyhogy 
megkérem azon képviselő-társaimat, akik szeretnének még hozzászólni, 
azok jelezzék! Mert Barta Endre képviselő úr után lezárom a napirend vitáját. 
Ez egy ülésvezetési technika, 2010 óta gyakorolom, most lehetőség van 
hozzászólni. Pintér Attila elnök úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ez tényleg egy ülésvezetési 
technika, ami arról szól, hogy nincs vita. Tehát mindenki elmondhatja a 
magáét. Ön lezárja. Gyakorlatilag senkinek semmire nincs lehetősége 
reagálni. Szerintem ez nem jó. Tehát én sem értek ezzel egyet. Amivel hozzá 
szerettem volna szólni, az elmúlt közgyűlésen is megfeszegettem, illetve már 
a novemberi közgyűlésen is rákérdeztem a dunaújvárosi futballnak a 
helyzetére. A kérdésem arról szólt, hogy a város kívánja-e támogatni a 
dunaújvárosi focit. Ha igen, akkor milyen formában és mit vár el ettől. A 
kérdésemet azért tettem föl, mert többször napirendre került itt az elmúlt 
időszakban a stadionfejlesztéssel kapcsolatos előterjesztések, és egyik 
oldalról azt látni, hogy az önkormányzat mintha kivonult volna a dunaújvárosi 
foci mögül, másik oldalról pedig stadiont épít, és nem értette, hogy akkor 
kinek építjük a stadiont. Kettőször kaptam választ erre a kérdésemre, az első 
válasz az nem volt kielégítő. Sajnos a második sem. Az előbb említett 
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kérdésekre egy olyan válasz született az önkormányzat részéről, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett az utánpótlás 
nevelése iránt, és biztosítja a kedvezményes létesítmény használatot. Ezt 
múltkor is ugyanez volt a válasz. Ezért ismét kár volt tollat ragadni. De én 
szeretném fölhívni a város vezetése és a politikai többségnek a figyelmét, 
hogy én nem a hivatal osztályvezetőjétől várok erre választ, mert nyilván ő 
pont annyit fog tudni válaszolni, amennyi információ rendelkezésére áll. Én 
arra vagyok kíváncsi, hogy önök mit gondolnak erről. Dunaújvárosba az 
elmúlt hosszú időszakban a dunaújvárosi foci először egy lendületes 
fejlődésen ment keresztül, majd aztán ugyanolyan lendülettel vissza is zuhant 
oda, ahonnan indult. Nagyon komoly hozzászólások voltak itt a közgyűlésen, 
és nagyon komoly támogató hozzászólások voltak azzal kapcsolatban, hogy 
most már sorakozzunk föl e mögött az ügy mögött, mert ez igenis fontos itt 
mindeninek. Aztán egyik napról a másikra megszakadt ez a folyamat. Nagyon 
komoly pénzek is mentek ki egyébként az elmúlt időszakban focitámogatásra. 
Szeretném jelezni, ezek közpénzek, tehát adófizetői pénzek. Ezért gondolom 
azt, hogy azért ez egy folyamat volt, és valami elvárás volt a végén, akkor 
szerintem joga van megtudni a képviselő-testületnek, hogy változott-e a 
közgyűlési többségnek az álláspontja. Ha igen, akkor miért, és a mi a terve a 
jövőben a dunaújvárosi focival. Nemcsak azért mondom ezt, mert nagyon sok 
fiatal választotta ezt a sportágat, és egyébként űzi ezt Dunaújvárosban, 
hanem azért is mondom, mert várhatóan az elkövetkező időszakban a 
stadion befejezésére komoly pénzek fognak elköltődni, és tényleg kíváncsi 
vagyok, hogy akkor mi az, amit szeretnénk itt a felnőtt csapattal 
kapcsolatban. Mint ahogy arra is kíváncsi vagyok, hogy akkor önök egyáltalán 
tárgyalnak-e a jelenlegi focivezetőkkel, milyen kapcsolatban vannak, mert 
ugye erről is esett szó az elmúlt közgyűléseken, hogy hát Dunaújváros 
Megyei Jogú Város vezetése nem találja a közös hangot ezekkel a 
vezetőkkel. Szerintem az a feladat, hogy találjuk meg, találjuk ki, hogy mi 
legyen. Sok-sok évvel ezelőtt nagyon komoly vitám volt Dunaújváros 
polgármesterével a sportkoncepció kapcsán. Ha emlékszik rá, polgármester 
úr, akkor hónapról hónapra fölhoztam ezt a témát. És azért tettem ezt, mert 
az látszott, hogy Dunaújvárosnak ugyan van egy sportkoncepciója, ami 
nagyon régen született. De látszott, hogy önök egy másik irányba viszik ezt a 
folyamatot, és szerettem volna tudni ezt, hogy mik az álláspontok. Na, látja, 
polgármester úr, ezért lenne fontos, hogy ilyenekre energiát vagy ilyenekbe 
energiát fektessenek be, és egy ilyen anyagot létrehozzanak, mert akkor 
legalább világos képet látunk arról, hogy mit szeretnének, hogy a 
közpénzeket mire akarják költeni, és mi a céljuk ezzel. Szeretném jelezni 
egyébként, hogy sportbarátként és városi képviselőként, aggódó 
képviselőként szóltam hozzá. Azért aggódom, hogy a közpénzek jó helyre 
menjenek, és hatékonyan költődjenek el. Egy másik témát vetettem föl a 
múltkori közgyűlésen, ez pedig a dunaújvárosi kábítószer helyzettel 
kapcsolatos. Nem tudom máshogy fogalmazni. Megfogalmaztam azt, hogy 
most már nagyon régóta egy olyan jelenséget tapasztalni itt a városban, és 
sajnos közbeszéd tárgya, hogy a középiskolákban nagyon erősen terjed a 
kábítószer. Különböző forgalmazók azok középiskolai diákokat választanak ki 
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maguknak arra, hogy ezeket az anyagokat terjesszék. Elsősorban hátrányos 
helyzetű diákokat, akiket különböző pénzkereseti lehetőséggel keresnek meg. 
Említettem azt, hogy volt egy kábítószer egyeztető fórum régebben, ami 
működött, amiben részt vett az önkormányzat is és a rendőrség is, illetve a 
városnak az intézményvezetői, aminek az volt a feladata, hogy olyan 
programokat dolgozzon ki, amivel ezeket a folyamatokat meg lehet előzni. Ez 
a … Hogy mondjam? Ez a kezdeményezés ez egy picit elhalt, ezért 
szerettem volna ismét napirendre tűzni, és köszönettel jegyző asszonynak, 
sikerült talán elindítani egy folyamatot, sikerült egy konzultációt folytatni 
Dunaújváros rendőrkapitányával, akivel abban maradtunk, hogy kidolgoznak 
egy olyan cselekvési programot, ami nemcsak a drogra, hanem általában a 
bűnmegelőzésre vonatkozik. És első lépésben a közbiztonsági bizottság az, 
illetve közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága az, ahol ezt az 
anyagot meg fogjuk vitatni. De azt gondolom, hogy az lenne a feladat, hogy 
ezt a témakört folyamatosan napirenden tartsuk. Nemcsak egy közbiztonsági 
bizottsági szinten, hanem egy közgyűlési szinten is, és ebbe az 
iskolaigazgatóktól elkezdve az intézményvezetőkig, a szakhatóságokig 
mindenkit be kell vonni. Nem az a cél, hogy gyerekeket fogjunk meg, és 
büntessünk meg, hanem az a cél, hogy ezt az egész folyamatot visszafogjuk, 
megállítsuk vagy visszafordítsuk. És akkor harmadik témakör a Víz-, 
Csatorna-, Hőszolgáltatóval kapcsolatos és az elmúlt időszak problémáival 
kapcsolatos ügyek. Meglepetten ért, amikor ismerőseim hívtak föl az elmúlt 
időszakban, hogy Dunaújvárosban akadozik a távhő-ellátás, illetve bizonyos 
magasabb épületeknél bizonyos szintek fölött komoly gondot jelent a 
vízellátás. És kérdezték tőlem, mint képviselőtől, hogy mi lehet a probléma. 
Azért lepődtem meg, mert fogalmam nem volt, hogy a Víz-, Csatorna-, 
Hőszolgáltatónak vagy a városnak bármiféle olyan technikai gondja adódott 
volna az elmúlt időszakban, ami akadályozta volna a városnak a vízellátását. 
Aztán elindult a hadjárat Dunaújváros Önkormányzata és a Víz-, Csatorna-, 
Hőszolgáltató között, amit gondolok, mindenki nagy figyelemmel olvasott az 
interneten különböző nyilatkozatok, tájékoztatók jelentek meg. És hát akkor 
engedjék meg, hogy egy kicsit jobban belemenjek a témába! Ugyanis pont 
tegnapi napon olvastam egy olyan tájékoztatót a Víz-, Csatorna-, 
Hőszolgáltató honlapján, - ami hát, hogy is mondjam - több kérdést is fölvet 
számomra. Az egyik és legfontosabb dolog az, hogy ugye Dunaújvárosban 
sosem volt gond a vízellátással, mert itt folyik mellettünk a Duna, elég 
jelentős vízbázissal rendelkezünk. Az is igaz, hogy komoly ipari létesítmények 
vannak, akik használnak ugyanebből a vízbázisból, és a DVCSH 
tájékoztatása alapján ugye jelentősen megnövekedett ezeknek az ipari 
létesítményeknek a felhasználása, elsősorban a Hamburger Hungária 
erőműfejlesztésével és a Hankook Tire-nek a bővítésével kapcsolatban. De 
említ egy olyan mozzanatot is ez az anyag, ami azt jelzi, hogy 
Dunaújvárosban egyébként törvényekkel ellentétben jogtalanul olyan 
település is vételez vizet, aki erre nincs felhatalmazva. Ez nem más, mint 
Mezőfalva. Név szerint említi az anyag egyébként Mezőfalva települést. És 
azt is említi, hogy a vizet nem a Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató szolgáltatja 
számára, hanem a Mezőföldvíz, akivel tudomásom szerint több százmilliós 
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perben áll a Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató elsősorban azért, mert a 
Mezőföldvíz a szolgáltatásért nem fizet. Én nem tudom, hogy hogy 
fordulhatott elő ez a helyzet. A tájékoztató szerint egyébként ezt a problémát 
folyamatosan jelezték Dunaújváros Önkormányzatának. Történetesen azt, 
hogyha ilyen mértékű felhasználás történik, és előfordul egy olyan helyzet, 
amikor jelentősen lecsökken a Duna vízállása, ami most egyébként előfordult, 
akkor bizony technikai akadályokba fog ütközni a városnak az ellátása. Én 
nem tudom, hogy Dunaújváros Önkormányzatánál foglalkozott-e valaki ezzel 
az üggyel, vagy született-e válasz ezekre a levelekre. Ha nem, akkor az nagy 
probléma. Én azt is nagy problémának tartom, hogy Dunaújváros 
polgármestere különböző tájékoztatókat küldött az interneten keresztül 
ahelyett, hogy fölvenné a telefont, és leülne a vízszolgáltatónak az 
ügyvezetőjével, és megvitatnák ezt a problémát, és megpróbálnák megoldani, 
merthogy végső soron a problémának az elszenvedői azok a dunaújvárosi 
lakosok, akik az elmúlt hetekben hiába fizetik egyébként tisztességgel a 
díjakat ezért a szolgáltatásért, nem kapnak megfelelő ellátást. Nekem 
ezekből az anyagokból és ezekből a levelezésekből, és amik megjelentek az 
derül ki egyébként, hogy ebbe a többszereplős játékba egyetlen szereplő volt, 
aki megpróbált egyébként a törvényeknek megfelelően eljárni, az nem más, 
mint a Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató, akit egyébként itt állandóan ütünk-
vágunk, mert micsoda egy cég.  Szeretném elmondani, hogy a Víz-, 
Csatorna-, Hőszolgáltató vezetésének jogi felelőssége van egyébként a cég 
működésével kapcsolatban. Tudomásom szerint az elmúlt év végén kapták 
meg a vízszolgáltatáshoz szükséges engedélyeket, ha jól tudom, talán 2020-
ig, és feltételezem, hogy azért kapták meg ezeket az engedélyeket, mert a 
cég normálisan végzi a feladatát. Tehát, hogyha léteztek ilyen problémák, 
akkor nagy kérdés, hogy kinek kellett volna foglalkozni vele, és miért nem 
tette ezt. Úgyhogy annak érdekében, hogy ebbe az ügybe rendeződjenek a 
viszonyok, a jogi viszonyok, tehát az, hogy itt ne legyen olyan, aki úgy vételez 
vizet egyébként erről a vízbázisról, hogy erre nincsenek engedélyei, és még 
nem is fizet érte, és a technikai viszonyok. Ami azt jelenti, hogy hogy kell az 
önkormányzatnak odaállni egyébként a saját többségi tulajdonú cége mögé, 
hogy azokat a fejlesztéseket végrehajtsa, hogy esetleg egy alacsony 
vízállásnál a megfelelő nyomást és megfelelő mennyiségű kapacitást 
biztosítani tudja. Az nagyon fontos, hogy megismerjük ezt az egész 
folyamatot, úgyhogy én nem szeretném külön dolgoztatni a hivatalt, de most 
arra fogom kérni őket, hogy az összes olyan levelet, ami ebben az ügyben 
született, akár a Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató részéről, akár az 
önkormányzat részéről visszafele, ezt kérem, hogy tárják a képviselők elé. 
Egyébként ’14 év elején indult a folyamat, tehát onnan kellene ezt az egészet 
vizsgálni. És azt kérem Dunaújváros polgármesterétől, hogy vegye föl a 
kapcsolatot a Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató vezetésével, akár kisebbségi 
tulajdonosával. Ugyanis nemcsak az extrém hideg volt a probléma, hanem az 
alacsony vízállás, és nemcsak az alacsony vízállás, hanem a kutaknak a 
technikai állapota, ami azt jelenti, hogy várhatóan, hogyha mondjuk, a nyár 
folyamán előáll egy ugyanilyen helyzet, akkor ugyanúgy probléma lehet a 
vízellátással. És azt gondolom, hogy tüntetés ide, tüntetés oda, meg felelősök 
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ide, felelősök oda, az elsődleges feladat az az, hogy a vízellátás dunaújvárosi 
lakók számára, akik fizetnek egyébként ezért, az biztosított legyen. A 
hőellátással kapcsolatban technikai problémáról nem tudok. Én csak 
feltételezem egyébként, hogy a vízellátáshoz van köze, hiszen 
Dunaújvárosban vizes alapú fűtésrendszer van, tehát feltételezem, hogy a 
kettőnek köze van egymáshoz. De ezt nem tudom, hogy ez pontosan így van-
e. Egy viszont biztos, hogy a hőellátással kapcsolatban is érdekes 
információk láttak napvilágot. Elsősorban ezt azért mondom, mert itt is ugye 
folyamatosan ugye a szolgáltató felé hárítjuk a problémákat, történetesen, 
hogy miért ennyi a hődíj, és miért annyi a hődíj és ezért mit kapnak, és mit 
nem kapnak. Ugye megjelent egy olyan anyag, ami szerint az állam az 
negatív támogatásban részesíti a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, 
Hőszolgáltatót. Egyébként nemcsak a dunaújvárosit, hanem nagyon sok 
városban ez az eset fönnáll. Én először azt hittem, hogy rosszul hallok, mert 
én ezt elvonásnak hívnám. De nem. Tényleg a fogalmat, azt így fogalmazták 
meg, tehát negatív hődíj támogatás. Ez azt jelenti, hogy a dunaújvárosi lakók 
amit fizetnek hődíjat annak egy töredékét, talán 50-60%-át fizetik valójában a 
hőszolgáltatásért, és az összes többit egyébként adóként fizetik, csak nem 
közvetlenül az államnak, hanem a hőszolgáltatón keresztül vonják ezt el. Én 
nem tudom, hogy igaz-e ez, és ez tényleg így van-e. Feltételezem egyébként, 
hiszen az anyag az különböző rendeletekre, illetve jogszabályokra hivatkozik. 
De én megkérem Dunaújváros Önkormányzatának vezetését, akik egyébként 
mindig ugye azzal állnak elő, hogy ők megvédik a dunaújvárosi lakókat, - 
most is ezt olvastam egyébként polgármester úr nyilatkozatában -, hogy 
akkor védjük meg a dunaújvárosi lakókat. Annyiféle adót fizetnek meg 
járulékot meg illetéket meg egyéb dolgokat mindenféle szolgáltatásért, hogy 
kíméljük meg attól őket, hogyha már rezsit csökkentettek, hogy fölösleges 
adókat kelljen fizetni a hődíjba. Vagy tegyük világossá akkor előttük, hogy 
pontosan miért is fizetnek! Én kérem a közgyűlés vezető többséget, hogy ezt 
az ügyet tartsuk napirenden.  Kérem a hivatalt, hogy ezeket az anyagokat 
bocsássa a közgyűlési képviselők rendelkezésére annak érdekében, hogy 
világos képet kapjunk. Még egyszer mondom, természetesen, ha van felelőse 
ennek az ügynek, akkor azt gondolom, hogy annak el kell számolni ezzel. De 
legfontosabb az, hogy Dunaújvárosba a hő ellátás és a vízellátás az 
biztosított legyen folyamatosan, az a közszolgáltatás, amire egyébként a 
lakók nem kevés pénzt fizetnek. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Mielőtt átadnám a szót Barta képviselő úrnak 
üdvözlöm a Szakképzési Centrum képviseletében Csapó Gábor főigazgató 
urat és KLIK helyi tankerület képviseletében Moravecz Attila 
igazgatóhelyettes urat. És megkérem önöket, hogy Pintér Attila képviselő 
úrral vegyék föl a kapcsolatot egyrészt ugye az elhangzott bűnmegelőzés, 
illetve a drog kérdéskörében. Ugye zömében a Szakképzési Centrumot érinti, 
a KLIK-et ugye a Széchenyi István Gimnázium vonatkozásában, illetve a 
Rosti középiskola vonatkozásában. Barta képviselő úr! 
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Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mondhatni, 
egy izgalmas időszakon vagyunk túl. Annak nagyon örül a Jobbik helyi 
szervezete, hogy a DVCSH helyzet úgy néz ki, hogy megoldódott. Reméljük, 
hogy ez így is marad. Bár most egy kicsit meglepődve hallgattam Pintér Attila 
képviselő urat, mert kicsit furcsálltam azt a glóriát, majdnem glóriát, amit ez a 
cég kapott tőle. Mi egy kicsit másképp látjuk a dolgot. Ezzel kapcsolatban 
nem is szeretnék mást mondani. Igaz, szeptember óta vagyok ugye 
képviselő, és igyekeztem egy új irányt ide behozni, és továbbra is ez a célom, 
ez a szándékom. Ez pedig a közösségépítés, a pártpolitika által okozott 
falaknak a lebontása. Nos, ha őszinte lehetek, azt kell mondanom, hogy már 
a novemberi közgyűlésen talán azt mondhatom, hogy szenvedtem. 
Szenvedtem, mert egyfajta tehetetlenséget éreztem azzal kapcsolatban, hogy 
itt ülünk öten ellenzékiek, és elmondjuk a problémákat, elmondjuk azt, hogy 
mi az, amit rosszul csinál a fideszes városvezetés. Én azért igyekszem 
mindig a pozitív dolgot is kiemelni. És tehetetlenséget éreztem, vagy érzek 
ezzel kapcsolatban sokszor, ugyanis önök pontosan jól tudják, hogy mi az, 
amit jól, és mi az, amit rosszul csinálnak. Pontosan tudják, hogy mi fog itt 
elhangzani, legtöbbször ugye az első napirendi pont előtt, mi az, amivel mi 
igyekszünk önökön fogást találni. Aztán, hogyha mégis sikerül önöket 
meglepni, akkor jön a jolly-mondat, a Jolly Joker, hogy írásban majd választ 
kapunk. Ez idővel meg is történik, de ugye itt a közgyűlésen legtöbbször ez a 
fogás ez nem tűnik ki. Minden ilyen alkalomra próbáltam egy-egy olyan témát 
hozni, ami egy kicsit plusz, ami egy kicsit a közösségről szól. Azt gondolom, 
hogy most sikerült megtalálnom azt a témát, ami akár hosszútávra is 
meghatározhatja mind az én, mind pedig a közös munkánkat. És szeretném, 
hogyha majd emellé odaállnának. Dunaújváros lakossága csakúgy, mint 
egész Magyarországé fogyatkozik. Azt, hogy pontosan mennyien vagyunk 
most a városban, nem lehet ugye meghatározni, hiszen rengeteg 
kalandvágyó fiatalunk van, akik kint vannak külföldön, de még itt vannak 
bejelentve. Tehát, hogy pontosan most mennyien élünk Dunaújvárosban, kb. 
ugye 47 ezerre tehetjük. Viszont meglepően tapasztaltam, ugye amíg nem 
voltam képviselő nem volt erről tudomásom, hogy csupán az első, az év első 
újszülöttje kap támogatást a városunktól. Azaz nem motiváljuk kellőképpen 
azt, hogy a fiatal párok gyerekvállalásra, gyerekeket vállalhassanak. Kicsit 
beleástam magam a témába. Kaptam egy kicsi segítséget, itt több információt 
aljegyző úrral egyeztettem, és nagyon remélem, hogy már februárra sikerül 
beadnom egy olyan, ami a bizottság elé, illetve már ide a közgyűlés elé egy 
olyan javaslatot, amit önök is támogatni fognak, ami egy kicsit változtat ezen 
a helyzeten. Tudom, hogy már volt erről szó. Polgármester úrnak is volt 
ötlete, hogy hogy lehetne ezt a dolgot egy kicsit, hogy hogy lehetne ezen a 
dolgon javítani. Én arra kérem majd önöket, hogy álljanak emellé, és tegyünk 
ez ellen közösen. Ezzel kapcsolatban kérem, engedjenek meg még egy 
megjegyzést. Ugye Dunaújvárosban jelen pillanatban zajlik az ökomenikus 
imahét, ami ugye arról szól, hogy minden felekezetnek lelkipásztora, 
tiszteletese, papja más-más templomában tart beszédet. Nagyon érdekes volt 
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Kovács István görög katolikus parókus keddi beszéde, amit az evangélikus 
templomban tartott. Én nagyon szeretném, hogyha ez a beszéd akár minden 
iskolába és mindenhova eljuthatna. Sajnos nem készült róla felvétel, de 
bizonyára a parókus úr meg tudja majd ismételni. Én egy dolgot emelnék 
most itt ki, és kérem képviselő-társaimat, hogy ne sértődjenek meg azon, amit 
majd most mondani fogok. Parókus úr azt mondta, hogy sokszor mi emberek, 
és ezt most itt ránk is igaz, együgyűek vagyunk. Együgyűek vagyunk, 
együgyűen viselkedünk, pedig mennyivel jobb lenne, ha egy ügyűek lennénk. 
Nyilván parókus úr ezt az egy ügyűséget Jézus és az ő követésére gondolta. 
Én itt a közgyűlésben szeretném, hogyha ez az egy ügy ez Dunaújváros 
lenne és Dunaújváros közösségének az építése. Én azt gondolom, hogy ez 
mindannyiunk érdeke, és most külön kérem majd polgármester urat, hogy ne 
szúrjon oda más képviselőnek azzal, hogy Mezőfalva és Kisapostag lenne 
ugye az érdek, mint ahogy már kétszer sajnos az én beszédemen keresztül 
más képviselők ezt megkapták. Szeretném, hogyha ez most így elmaradna. 
Amikor készültem erre a beszédre, akkor beugrott, hogy talán előfordulhat ez 
az eset. Szeretném ezt elkerülni. És tényleg szeretném azt, hogyha már 
februárban, amikor én ezt előterjesztem, akkor ezt a támogatást megkapnám, 
és közösen tudnánk tenni azért, hogy ez a fogyatkozás Dunaújvárosban 
megszűnjön. Köszönöm szépen a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Az első napirend… Köszönöm szépen. Az első napirend vitáját lezárom. 
Pintér Attila képviselő úr és Szabó Zsolt képviselő úr jelezte, hogy egy rövidet 
szeretnének reagálni, de előtte azt szeretném, meg szeretném önt kérni, 
hogy ne hozza be ezt a képviselői indítványát, hiszen én mint napirend - nem 
beszéltünk önnel erről -, képviselő úr, ezt a februári közgyűlésre szeretném 
behozni napirendként, tehát teljesen fölösleges. Egyetértek önnel, tehát az 
általam bekerülő határozati javaslatot legyen kedves mint jobbikos képviselő 
megszavazni és támogatni a februári közgyűlésen. Nyilvánvalóan igennel fog 
szavazni a határozati javaslatra. Pintér Attila képviselő úr visszavonta?  
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Ja, nem. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Ja. Tessék akkor! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Elnézést! Csak nagyon röviden. 
Először is helyesbíteni szeretnék az előző hozzászólásommal kapcsolatban. 
A település, aki vételez innen, az Nagyvenyim, nem Mezőfalva, úgyhogy 
azért elnézést kérek, hogyha a mezőfalviakat ezzel bántottam, nem állt 
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szándékomban. A másik pedig az, hogy én nem vagyok a DVCSH-nak a 
szószólója, képviselő úr. Barta Endre képviselő úrnak szánom ezt, és nem 
kívánok glóriát emelni a DVCSH feje fölé. Pusztán azokat a tényeket 
mondtam el, amiket olvastam az interneten, illetve a Víz-, Csatorna-, 
Hőszolgáltató honlapján. És én mint dunaújvárosi képviselő ugyanarra 
esküdtem föl, mint ön, és a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató 
dunaújvárosi többségi tulajdonú cég. És ki fogok állni mögötte a 
döntéseimben, mint ahogy ki fogok állni a DVG mögött is vagy a 
Szennyvíztisztító mögött vagy a Dunanett Kft. mögött vagy akármelyik 
mögött, akihez a városnak köze van. Mert én erre esküdtem föl, képviselő úr. 
Nem a kisebbségi tulajdonos érdekeit védem, én a városnak az érdekeit 
védem, és nem vagyok hajlandó beleállni abba a sodorba, hogy üssünk-
vágjunk valakit csak azért, mert az szimpatikus. Én csak ennyit szerettem 
volna elmondani. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez egy nagyon korrekt hozzászólás volt. Azon túl, hogy egyébként a Szabó 
képviselő úrnak a legelején abban meg teljes mértékben igaza volt, hogy 
annak idején ezt bizony-bizony úgy térítették el a korábbi polgármester úr - 
általam egyébként tisztelt Kálmán polgármester úr - és a kisebbségi 
tulajdonos, hogy a város, tehát a kisebbségi tulajdonos az gyakorlatilag a 
többségi tulajdonos. És ugye épp ezért ezt a bizonyos társasági törvény 
értelmében, gazdasági társaságot szabályozó törvény értelmében nincs 
módunk visszafordítani ezt a szavazati arányt. Tehát mintha a többségi 
tulajdonosnak lenne többsége, miközben a kisebbségi tulajdonosnak van. De 
ugyanakkor meg annak a konstruktív ellenzéki gondolkodásnak, szemléletnek 
vagyok a híve, amit Tóth Kálmán és Pintér Attila képviselő urak itt jó 
szándékkal megközelítenek a napirendeket alapvetően szakmai, 
várospolitikai szempontból, és nagyjából jó pályán halad sok kérdésben 
egyébként Barta képviselő úr is, amikor pl. a felvetéséről képviselői indítvány 
esetleges napirendre kerülésével kapcsolatban elmondott. Parancsoljon! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Csak Barta képviselő úrra akartam reagálni, de most már 
akkor megteszem ezt polgármester úrra és Barta képviselő úrra, hogy látom, 
hogy minden út a párbeszédes városvezetés felé halad, hiszen legelőször a 
Párbeszéd…  

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Csak szerette volna. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
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… hiszen legelőször a mi pártunk, a Párbeszéd Magyarországért volt az, 
amelyik itt Dunaújvárosban felvetette a 2014-os önkormányzati 
programjában, hogy babakötvényre, fiataloknak szóló letelepedést segítő 
programokra, a hátrányos helyzetű gyerekeknek egy helyi egyetemre 
ösztöndíjra van szükség, és még felsoroltunk különböző négy-öt pontot azért, 
hogy a hozzám hasonló fiatalok itt Dunaújvárosban képzeljék el a jövőjüket. 
Ugye volt képviselői indítványom is most már erről és minden városlakónak 
és képviselő-társamnak szeretném elmondani, hogy a programunk elérhető 
mind a facebook-on, mind a blogomban, és javaslom, hogy forgassák, mert 
szerintem ez Dunaújvárosnak a hasznára válna. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Őrült csoda. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egyetértünk. Tehát megolvassuk ezt 
a programot, és hát ami az jó, nyilván akkor egyeztetünk, és néhány 
aktivistájuknak nyilván tudunk segítséget nyújtani, annak a három-négy 
aktivistának, akiket állandóan látunk, hogy ezeket a közös társadalmi 
párbeszéd - ahogy ön szokott fogalmazni, ugye ezzel a jelzős szerkezettel él 
mindig - mezsgyéjén haladva segítsük úgymond az önök munkáját a város 
közéletében. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a 
hozzászólásokat. A napirend vitáját lezárom, és akkor szeretnék néhány 
dologra reagálni. Mindenekelőtt szeretném önöket tájékoztatni az elmúlt egy 
hónap főbb eseményeiről. Megköszönöm Mórocz Erika igazgatónőnek és a 
Tourinform valamennyi munkatársának, de ez alatt értem Prosek Zoltán urat 
és mármint a DVG Zrt. ebben résztvevő kollegáit, akik az Adventi Forgatag, 
illetve a szilveszteri óévbúcsúztató rendezvény színvonalas lebonyolításában 
részt vettek. Végig nagy érdeklődés kísérte a különböző programot, a 
különböző nagykoncerteket, és szilveszterkor is a nagyon kellemetlen 
időjárás ellenére több ezren töltötték úgymond a szabadidejüket a Városháza 
téren. Hát, nem volt túl jó idő, mert jómagam is itt voltam, de flottul, pontosan 
leszervezett, jól működő program, mindig balhék, konfliktusok nélkül, a 
katasztrófavédelemmel, rendőrséggel folyamatosan egyeztetve sikerült ezt 
lebonyolítani. Múltkor említettem ugye a harmadik Rockmaratont, 
pontosabban a harmadik dunaújvárosi Rockmaraton kapcsán, hogy ugye 
folynak a tárgyalások. Hamarosan ez a napirend be fog kerülni önök elé, 
elénk közgyűlésre. A márciusi vagy áprilisi közgyűlésre nyilvánvalóan a 
költségvetés elfogadása után, hogy milyen módon, milyen mértékben tudja a 
város támogatni a Rockmaraton harmadik, helyben való megrendezését. Iván 
László képviselő úrnak volt egy számomra rendkívül szimpatikus 
megmozdulása a karácsonyt megelőzőleg. Ehhez is szerintem Barta Endre 
képviselő úr akár társulhat is, ha már nincs önnek egyéni körzete, mert nem 
jutott című fejezet. Akkor ebben, mint közösségépítés néhány PM-es aktivista 
bevonásával ez már maga a megvalósult nagy koalíció. Iván László képviselő 
úr az egy dolog, hogy halászlevelet osztott, ezt bármelyik képviselő 
megteheti. Iván László képviselő úr elment, megvette a halat saját egyéni 
háztartási költségvetéséből halakat, óriási mennyiségben lefőzte önmaga, és 
kislányával a Technikum városrészben, a körzetében kiosztotta. Ennek 
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gyorsan híre ment. Fogyott is egyébként. Nem akkor, de ismerem a képviselő 
úr halászlevét. Ajánlom mindenki figyelmébe, mert nagyon finom halászlevet 
főz. (Bár a karácsonyival még tartozik nekem.) Sőt, képviselő úr elvitte 
azoknak a zömében nehezebben mozgó idősebb nyugdíjas néniknek, 
bácsiknak, akik igényeltek ebből. Ott pedig ugye aktivisták segítségével 
házhoz vitték. Gombos alpolgármester úrral, Hingyi képviselő úrral, Szepesi 
alpolgármester úrral részt vettünk a Hankook évzáró rendezvényén. Hát 
szomorú szívvel, de az élet az ilyen, nyolc év után Lee úr távozott. Ez egy 
érdekes dolog. Ugye négy évesek ezek az ügyvezetői megbízások a 
Hankook Tire-nél. Az ő esetében ez már meghosszabbított négy év volt a 
nyolc év. Egy nála fiatalabb, egy tíz évvel fiatalabb mérnök, Hwang úr, aki 
már ott volt ezen, most egyébként valamelyik Hírlapban mutatkozik be, 
Hwang úr az, aki viszi tovább a cég magyarországi képviseletét. Ez 
számunkra fontos, hiszen a városnak fontos a Hankook-kal való szoros napi 
jó együttműködés. Decemberben egy nagyon hasznos találkozóm volt Barta 
Endre képviselő úrral. Ő kérte az időpontot, és egy-két hamarosan napirendre 
kerülő, napirendünkre kerülő témában kérte a segítséget. Határon túl élő 
magyar honfitársaink diákok és kísérő tanárok, szülők itteni magyarországi 
tartózkodásával kapcsolatban, Dunaújváros, illetve történelmi 
nevezetességeink megtekintésével kapcsolatban. Én bízom benne, hogy a 
többségi frakciónk hozzám hasonlóan támogatni fogja a képviselő úr 
felvetését. Jegyző asszonnyal a Polgármesteri Hivatal vezető évzáróját 
megtartottuk a karácsonyt megelőző napokban. Értékelve a hivatal 
vezetőinek és a vezetők által a hivatal dolgozóinak a munkáját, amelyet én 
abszolút pozitívnak értékelek, és ugye van is ma egy ilyen napirendünk, 
úgyhogy ha hozzászólás nem hangzik el, csak egy pár gondolat, annak ez az 
oka. Azt hiszem, most már nagyjából flottul, hatékonyan, jó irányba működik a 
jegyző asszony vezetésével Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala. Bízom benne, hogy a hivatalt 
használó, - itt elsősorban a hatósági jogkörökre gondolok -, használó, 
ügyfélként betérő dunaújvárosiak is így élik meg. Ugyanez mondható el 
egyébként a Járási Hivatal munkatársairól, illetve a hivatal vezetőjéről. 
Üdvözlöm dr. Kovács Péter urat! Jegyző asszonnyal, illetve Szepesi Attila 
alpolgármester úrral fogadtuk a napokban dr. Simon László 
kormánymegbízott urat, aki a zöld rendelő témakörében tett nálunk látogatást 
néhány kollegájával, és akkor megkérném jegyző asszony, hogy egy három 
gondolatban legyen kedves elmondani, hogy a tárgyalások érdemi oldalát, a 
folytatást a zöld rendelő kapcsán! 

 
Dr. Sürü Renáta jegyző: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Vendégeink! Hát, ennek 
a tárgyalásnak több része egyelőre még nem publikus, tehát tényleg rövid 
leszek. A további tevékenységet osztottuk be, hogy ki mit tesz annak 
érdekében, hogy mindenképpen és mielőbb a dunaújvárosi választópolgárok, 
lakosok megelégedésére egy megfelelő funkcióval működhessen ez az 
épület pályázati források bevonásával. Gyakorlatilag egy feladat 
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megbeszélést tartottunk határidők, felelősök kitűzésével, hogy ki mit intéz a 
közeljövőben nagyon gyorsan, hogy minél előbb ez az épület elnyerhesse 
méltó funkcióját a mostanitól lényegesen eltérő kontrasztot alkotva, és hát 
folyamatosan fogják látni ezeket az előterjesztéseket, amit a munkák során 
önök elé fogunk terjeszteni és a nyilvánosság elé is. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Hát, a kórházba az ember nem feltétlenül csak 
látogatni megy, hanem vannak jó események is. Volt ugye egy jótékonysági 
és ezt nem a pártpolitika miatt mondom, de a Fidesz dunaújvárosi szervezete 
ugye minden évben a karácsonyt megelőzőleg az adventi időszakban a 
Corner kávézó, illetve a Dózsa Mozi téren van egy jótékonysági akciónk. 
Annak a célja mindig azonos az évi aktuális kórház bál céljával, ez esetben - 
ahogy szoktam mondani, mindenki kerülhet egyszer oda -, tehát a pszichiátria 
épületének felújítása volt a kitűzött cél. 200 ezer forint jött össze ebből az 
akcióból, ezt hamarosan Mórocz Erika ügyvezető igazgató asszonnyal át 
fogjuk adni, talán még január hónapban a kórház főigazgatójának. Örömteli 
pillanat, amikor vagy Gombos alpolgármester úr vagy jómagam ugye az újév 
első kis dunaújvárosi szülöttjét köszönti. Hát, az idei évben ez nehéz szülés 
volt, így fogalmaztam az anyukának jelképesen az anyuka jelenlétében. 
Nehéz szülés volt, mert vártunk, vártunk, vártunk, és azt mondja az általam 
igen tisztelt Bazsa osztályvezető főorvos úr, hogy polgármester úr, tizennégy, 
tizennégy baba jött, mire… kisbaba született, csak ugye a rendelet olyan, 
hogy állandó dunaújvárosi lakos legyen anyuka, apuka, mire a tizenötödik, 
Lora, ez a Laura név egyik rövidített változata. Lora és Julianna, amely ma 
már ritka. A két nagymama, mind a két nagymama Julianna, ez is véletlen, 
így lett Julianna is a kislány, és a Laura ugye Lora. Ugye személyiségi 
okoknál fogva nevet hadd ne mondjak. Ami viszont szomorú volt, az a 
Barátság úti tűzeset mindjárt év elején. Itt jegyző asszonnyal meglátogattuk a 
kórházban - ez így nem pontos, mert be nem mehettünk, hiszen egyfajta 
mélyaltatásban volt a hölgy a belső égési problémák miatt az intenzív 
osztályon -, így az intenzív osztály előtt a kedves férjjel, Kovács Lajos úrral 
tudtunk találkozni. Kovács Lajos úr egy gyorssegély keretében százezer forint 
támogatást kapott a várostól, valamint felajánlottam, hogy a DVG Zrt. 
amennyiben szükséges, akkor a lépcsőház, illetve a lakás felújításában 
segíteni fog. Azóta a kedves hölgy már az intenzív osztályról kikerült, tehát 
már jobb az állapota. Múlt héten pedig igen megtisztelő, tehát vannak, amikor 
a programok nagyon-nagyon jóleső, megtisztelő, örömteli programok, amikor 
a szóvivő asszonnyal fogadtuk Hernádi Lajosné asszonyt, valamint Földi 
Zoltán urat, a megmentőket. Hát, kellett egy kulcs, hogy bemenjenek a 
lakásba, ezt adta a szomszéd néni, Hernádi Lajosné. Milyen jó, hogy a 
szomszédban van egy kulcs! Ezért tartok én is egyet dr. Deák Mária 
osztályvezető asszonynál, hogy biztos, ami biztos, a szomszédban mindig 
legyen egy kulcs! Viszont Földi Zoltán úr, legalábbis önmaga elmondása 
szerint abban a pillanatban neki cselekednie kellett, és ez egy percig nem volt 
kérdés, és ami ebben az érdekes, ugye elgondolkodni, hogy hányan meg 
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hányan élünk meg olyan helyzeteket és pillanatokat, hogy ott és abban a 
pillanatban tudnánk-e hasonló úgymond hőstettet végigvinni. Mind a ketten 
egy tárgyjutalomban részesültek, valamint Földi Zoltán úr százezer forintos 
önkormányzati jutalmat vehetett át. Valamint a belügyminiszter egyik, 
Belügyminisztérium egyik rendelete értelmében polgármesteri hatáskörben 
felterjesztettem életmentő emlékéremre, amelyet nagy valószínűséggel meg 
is kap, és a kormánymegbízott úrtól veheti át valamelyik nemzeti ünnepen, ez 
további háromszázezer forint pénzjutalommal jár együtt. Nagyon aranyosak 
voltak Földi Zoltán kollégái, mert egy játékot, igazából egy tűzoltóautót 
vásároltak neki ajándékba. A tárgyjutalom pedig egyértelmű volt, amikor 
Németh Tünde sajtószóvivő asszonnyal gondolkodtunk rajta. Az egy nagy 
értékű óra volt mind a kettőjük esetében. Emlékeznek önök is, amikor néhány 
bánkis középiskolás fiatalember három évvel ezelőtt megmentette a társukat 
testnevelés órán. Akik akkor mind a hárman órát kaptak. Mennyire jelképes, 
de mennyire szemléletes ez a dolog, hogy miért is egy órát. Ugye az óra a 
percet, a pillanatot mutatja, hogy a pillanatoknak és a perceknek mennyi, 
mekkora szerepe van egy-egy ilyen nevezzük hőstett végrehajtásában akár a 
bánkis diákok esetében is, vagy akár jelen esetben a tűzeset esetében is. 
Néhány képviselő-társammal részt vettünk, Cserni Béla képviselő-társammal, 
Izsák Máté képviselő-társammal a Szonáta Alapítvány hagyományos év eleji 
gálakoncertjén. Az idei évben a Princess, a három tehetséges hölgy fellépése 
egy nagyszerű estet idézett a zeneszerető közönség számára. Majd másnap 
került sor ugye a jubileumi, XV. Carissa Kupa zárónapjára, ahol Izsák Máté 
képviselő úr bizottsági elnökként képviselte a város önkormányzat, és a város 
nevében díjakat adott át. Palkovics köznevelési és felsőoktatási államtitkár úr 
járt a múlt héten a városban az egyetemen a PPP program további 
kiváltásával kapcsolatban, valamint a tankerület jelenlegi helyzetével 
kapcsolatban került sor egy megbeszélésre. A megbeszélésen Dorkota Lajos 
úr, Galambos doktor úr, dr. habil András István rektor úr, valamint jómagam 
vettünk részt államtitkár úrral. Rendőrkapitány úr a tegnapi napon járt nálam, 
kéréseket fogalmazott meg, a kérések egy részéhez nem kell közgyűlési 
döntés, egy részéhez igen. Büszkén mondta el kapitány úr, és erre én 
magam is büszke vagyok, 2013 után ismét Dunaújvárosban lesz a Fejér 
Megyei Rendőrnap központi eseményei a közbiztonsági hónap nyitásaként 
április végén egy pénteki napon. Szeretnék az ivóvíz-ellátás kérdéskörével 
kapcsolatban néhány gondolatot elmondani önöknek zárva az első napirendi 
pontot. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy dr. Sürü Renáta jegyző asszony 
a mai nap a dunaújvárosi rendőrségen feljelentést fog tenni azon ellenzéki 
képviselők ellen, akik rémhírterjesztéssel és riogatással, nem a vízről 
beszélek, nem a vízről beszélek természetesen, távhő vonatkozásában 
Dunaújvárosban a kialakult helyzet az a bizonyos 48 órás helyzet az tényleg 
helyzet volt. Bár elég teátrális, ahogy ön bevonult ezekkel a tárgyakkal. Ennél 
szerintem komolyabb a dolog, mint ahogy ön ezt egy kicsit szerintem bohóc 
módjára tette, képviselő úr, de az a töredék egy százaléknyi szavazó polgár, 
tisztelt szavazó polgár nyilvánvalóan ezt önnek értékelni fogja, és az az 
egylistás mandátumuk mindig meglesz önöknek ebben a közgyűlésben, vagy 
meg lehet jó munkával, sok aktivistával meglehet ebben a közgyűlésben. Az 
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első dolog. Riogatásnak azért tartom, mert alapvetően a fűtéssel nem volt 
probléma, nem volt probléma Dunaújvárosban. A vízzel volt, az ivóvíz 
szolgáltatással volt a probléma, amelyet a szolgáltató megoldott. Amelyet a 
szolgáltató megoldott. Ezek a problémák, itt valamelyikük jól fogalmazta, 
talán Pintér Attila képviselő úr, elsősorban sajnos a magasabb tízemeletes 
lakóházak fölső szintjein voltak megfigyelhetőek, bár nálam is, aki 
háromemeletes ház vagyok, második emeleten múlt csütörtökön 20 óra 30 
perckor alig folyt a víz. A polgármester nem eltűnt az alpolgármester úrral, 
hanem tette a dolgát, és a szolgáltatóval tárgyalt. Tehát én nem tudok kiállni 
nyolc PM-tag elé és elmagyarázni nekik a helyzetet. Mert közben meg kell 
oldani a helyzetet, képviselő úr, ezt tette a szolgáltatóval együtt a város 
vezetése. Ezért kell sajnos a Jobbikhoz hasonlóan nekünk is feljelentést 
tenni, csak a mai napon, amikor megteszi jegyző asszony az önkormányzat 
nevében, akkor azt egy másik, abszolút másik aspektusból kell, hogy 
megtegye. Ezentúl teljesen nyitottak, tegnap beszélgettünk Ragó 
alpolgármester úrral, hogy esetleges további helyzet, hasonló helyzet 
megelőzése miatt arra jutottunk alpolgármester úrral, hogy – elmondom -, 
hogy tisztelettel várom a februári közgyűlésre az ellenzéki képviselőktől azt a 
határozati javaslatot, hogy hogyan oldanák meg, mi a javaslatuk egy hasonló 
helyzetre. Ez lehet egy egységes is, bár azon meglepődnék, mert zene lenne 
füleimnek, amikor meglátnék egy javaslatot, amelyet az MSZP, a PM, a DK 
és a Jobbik ír együtt alá, bár a Vona-Gyurcsány jelenlegi összeállásából 
nézve a történetet nagyon nem is lenne meglepő, bár ebben nem tudom, 
hogy hol a PM meg a MSZP. Bár az MSZP éppen az aktuális pártelnökét 
keresi. Reméljük, megtalálja, mi több, hallom, már online előfoglalás lesz, 
hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. Nem tudom, Szabó Zsolt ebbe a 
csatába beszáll-e, mert ha megunja a dunaújvárosi politikát, akkor esetleg 
Magyarország miniszterelnökének is… Melyik településen? Tehát melyik 
településen? Induljunk ki ebből! Mert mezőfalvi lakosként nem tudom, hogy 
hol van önnek választójoga. Dunaújvárosban. Hát hajrá! Próbálkozzunk! 
Szeretném jelezni, hogy a Fidesz-Magyar Polgári Párt a nagyszámok 
törvénye alapján a regnáló polgármestert fogja indítani, ebből adódóan 
izgalmas mérkőzésre készülhetünk fel önnel. Várom a februári közgyűlésre, 
hogy behozhassuk napirendre, várom a javaslataikat, azt meg külön 
sajnálom, és kérem, hogy adja át országgyűlési képviselő úrnak, azt 
végtelenül sajnálom, hogy egy ilyen helyzetben Pintér Tamás országgyűlési 
képviselő úr elvenné, elvenné Nagyvenyimtől a vizet. Elvenné Nagyvenyimtől 
a vizet. Ő nem Dunaújváros képviselője, attól, hogy országos listás képviselő, 
Dunaújváros egy választókerület központja, ez esetben Nagyvenyim ebben a 
választókerületben bent van. Képviselő úrnak itt nincsen tanácskozási joga 
per pillanat, tehát legyen kedves sajtótájékoztatót tartani kint a Hír TV-nek, ha 
még itt vannak a Hír TV-s kollegák. Reméltük is alpolgármester úrral, hogy ez 
így nem igaz ebben a formában, úgyhogy tessék gyorsan cáfolni. Aztán 
nagyon röviden, és komolyra fordítva nagyon röviden még egyetlenegy 
gondolatot engedjenek meg. Ami számomra és a városvezető kollegák 
számára - egy nagyon pici türelmet kérnék szépen még - zavaró volt, ez 
tényleg az ellenzéki pártok reagálása az ügyre az MSZP kivételével. De 
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persze nem az MSZP-t szeretném építeni és magasra emelni, mert nem az 
én tisztem. Tegye meg Kunhalmi Ágnes alelnök asszony! Ő nagyszerűen 
megtette december 30-án, tehát elég magas szintre sikerült a 
sajtótájékoztatás mércéjét helyezni a magyar közéletben. Na, ez az ellenzéki 
pártok reagálása, és itt a Jobbikra és a DK-ra gondolok, a PM az számomra 
nem volt annyira zavaró, mert az, ha három-négy ember rohangál, az nem 
egy komoly történet. Ugyanis a DK-val meg a Jobbikkal nem árulunk egy 
gyékényen. Ugyanis a Jobbik és DK az elmúlt napokban hergelte, hergelte és 
riogatta a dunaújvárosi közvéleményt. Utcára visz hétfőn tíz, majd kedden 
huszonnégy aktivistát, a többi a sajtó volt. Lemondásra, felmondásra szólít 
fel. Értesíti az ország minden szegletében lévő sajtót, és valóban ismét 
Dunaújvárosról szólnak tisztelt hölgyeim és uraim a hírek. Az meg külön 
furcsa, hogy akkor kezdenek el hergelni és riogatni, amikor már a probléma 
megoldódott. Csütörtökön és pénteken nagyon komoly problémák voltak a 
városban, ezért folytak egyeztetések, ha éppen nem síelt volna az ügyvezető 
valahol a világ végén, akkor vele, de az ügyvezető távollétében Nyalka úrral, 
mint műszaki igazgató, illetve S. Hegedűs Ambrus szolgáltatási igazgató úrral 
ha jól mondom, pontos titulust elnézést, ha nem jól fogalmaztam, tehát akkor 
kezdenek el hergelni, amikorra már a probléma megoldódott. Az RTL KLUB 
akkor kezd el érdeklődni szerdán, mert rájöttek, hogy kell valami híranyag, 
ugye mert lemaradt az ATV-hez meg a Hír TV-hez képest az RTL, tehát 
gyorsan lépniük kellett. És ugyanakkor képviselő-társaim megnézték, hogy 
ma egyébként mennyi pozitív, örömteli napirendet fogunk tárgyalni? Pont 
TOP-os pályázatokkal kapcsolatban vagy éppen a Megyei Jogú Városok 
Programjával kapcsolatban. Én egyet kérek csak önöktől. Legyenek 
következetesek, jobbikos képviselő-társam és gyurcsányista képviselő-
társam, legyenek következetesek, magyarul a jó hírekről is adjanak 
tájékoztatást az ország minden szegletéből idehívott sajtó munkatársainak! 
Ne csak akkor, amikor volt egy probléma, és már megoldódott, és utána 
riogatnak! Úgyhogy kérem jegyző asszonyt, hogy ma munkaidejében 
mindenképpen tegye meg a rendőrségen a riogatással kapcsolatos 
feljelentését. 
 
Aki a polgármesteri 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, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
7/2017. (I.19.) 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: 

 
És öt perc szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
Szünet után: 

 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Folytatjuk a közgyűlés munkáját. Jelentés a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Ez esetben felhívom a 
figyelmüket, hogy kettő fejezetből áll.  
 
Hozzászólás hiányában, aki a I.-et határozati javaslatot támogatja, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 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 (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
8/2017. (I.19.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki a II. határozati javaslatot támogatja! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, 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 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), 
távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
9/2017. (I.19.) határozata 

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

- a 798/2016. (XII.15.) határozat végrehajtási határidejét 2017. január 31-ére 
módosítja. 

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

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

 
3.  Javaslat építési tilalom elrendelésére a Rácdomb területén  

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

              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő napirendi pont, hát ez egy nagyon komoly napirendi pont ugye az 
esetleges katasztrófavédelmi problémák elkerülése miatt építési tilalom 
elrendelése a Rácdomb területén az ott élő lakók kérésére. Felhívom a 
figyelmüket, hogy egy határozati javaslat és egy rendelettervezetről is szó 
van.  
 
Előbb a határozati javaslatról 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, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
10/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros a Magyar út – Szent István utca – Halász sor által határolt terület 
részletes mérnökgeológiai vizsgálat elkészíttetésére és az alapján a 

településrendezési eszközeinek módosítására 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a Magyar út - 
Szent István utca – Halász sor által határolt területre részletes mérnökgeológiai 
vizsgálat készüljön. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a Magyar út - 

Szent István utca – Halász sor által határolt területen az 1. pontban szereplő 
mérnökgeológia vizsgálat alapján a településrendezési eszközök módosuljanak. 

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

gondoskodjon az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a mérnökgeológiai vizsgálat 
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. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a 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: a mérnökgeológiai vizsgálat elfogadása után 
                  60 nappal 
                - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                  egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

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

mérnökgeológiai vizsgálat elkészítéséhez 2,6 millió Ft + ÁFA pénzeszközt biztosít 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetési 
rendelete 5. mellékletének városrendezési sora terhére. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 5. 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 
                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                          a főépítészi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                         - a költségvetés előkészítéséért: 
                          a jegyző 
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Határidő: a költségvetés elfogadásának időpontja 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a helyi 

építési szabályzat és a rendezési terv a 2. pont szerinti módosításának költségeinek 
fedezetére tervezési szerződést kössön - 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: mérnökgeológiai vizsgálat elfogadása után 60 nappal 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most pedig a rendelettervezetről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – megalkotta az 
1/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) 
önkormányzati rendelete 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 

Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök 
  vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármesterének illetménye, valamint 
költségtérítés összegének megállapítása. Ennél… Tessék? Bocsánat! Nincs 
benne a forgatóban. Valahogy elkavartam azt a lapot. Elnézést kérek! Újabb 
rendelet. Igen. Ja, igen, hát erről beszéltünk a frakcióülésen. Lakások és 
helyiségek bérletéről szóló rendelet módosítása. Besztercei képviselő úré a 
szó! De. Bár nincs ott a monitoron, az előbb… Igen. A következő napirendi 
pont javaslat a város polgármestere illetménye, valamint költségtérítése 
összegének megállapítására. Azt is kell? Jó. Megzavart a DK.  
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A negyedik, a rendelet módosításáról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 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 (Hingyi László) – megalkotta a 2/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletet.  
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Hova föntre? Az nekem nincs. Ilyenem nincs. Az mennyivel jobb! 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere illetménye, valamint 

költségtérítése összegének megállapítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Besztercei képviselő úré a szó!  
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Alapvetően hozzáteszem, hogy nem 
személyes okok miatt teszem azt, vagy fogom mondani azt, amit mondok, 
hanem mert nem értek az elvvel egyet attól függetlenül, hogy most ez törvény 
rendelkezik róla, vagy nem rendelkezik róla. Nem tartom jónak, sőt abszolút 
rossznak tartom, hogy amikor Magyarországon 0,9%-kal emelik a 
nyugdíjasoknak a nyugdíját, és utána még hozzácsapnak egy kicsit, így lesz 
1,6; amikor a polgármesteri hivatal dolgozóinak a bérét 8%-kal emelik csak, 
hozzáteszem, mert én 10-re tettem javaslatot, ahhoz képest a 
polgármesternek a fizetését 33%-kal emelik föl, 750.000,- Ft-ról egymillióra. 
Tehát én ezt nem fogom támogatni, ennek nem személyes oka. Ezt nem 
fogom támogatni az alpolgármestereknél sem, a képviselőknél sem, mert azt 
gondolom, hogy ez nem jó, nem helyes, és nem szabad. Én elhiszem ezt a 
kormánypropagandát, hogy Magyarország jobban teljesít, nincs evvel semmi 
gond, csak éppen az egész egy süket blabla. És hogyha nem jut az 
embereknek, nem jut a nyugdíjasoknak, akkor nem kell jutnia a képviselőknek 
és a polgármestereknek sem. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Ebből következik, hogy ön nyilvánvalóan nagyon bízik abban, hogy a 
képviselői illetmények esetében a közgyűlési többség meg fogja szavazni, és 
ebből nyilván jelzem akkor a pénzügyi osztály számára, hogy nyilvánvalóan a 
képviselő úr nem kívánja fölvenni azt a különbözetet, amely esetlegesen 
adódik a képviselő tiszteletdíjának, tehát magyarul a korábbi képviselő 
tiszteletdíjhoz ragaszkodik értelemszerűen. Parancsoljon! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Értem én az iróniát, csak éppen feleslegesnek tartom. Polgármester Úr! Nem 
fogom megszavazni a képviselői tiszteletdíj emelést sem. Ön azt közöl a 
pénzügyi osztállyal, amit akar. Ettől függetlenül ezen nem kell ironizálni. Nem 
jó, hogyha 250.000,- Ft-tal megemelik egy polgármester fizetését, ráadásul 
olyan polgármesterét, aki az ellenzéktől várja a javaslatot, hogy mit kezdjen. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Igen. Értem. Aki a I. határozati javaslatot támogatja, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 3 fő (Cserna Gábor, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
11/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
illetménye összegének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester illetményét 

2017. január 01. napi hatállyal - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 
71. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – 997.200 Ft összegben állapítja meg. 

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

illetményével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  -a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő: 2017. 01. 30. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 3204 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít a polgármester illetménye emelkedéséhez.  

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

önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:  -a határozat végrehajtásáért: 

 a jegyző 
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő: 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A polgármester nem kívánt véleményt mondani. A II. határozati javaslatról 
döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
12/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
költségtérítése összegének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester 

költségtérítését 2017. január 01. napi hatállyal - Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 71. § (6) bekezdésében foglaltak alapján – 
149.600,-Ft összegben állapítja meg. 

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

költségtérítésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  -a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő: 2017. 01. 30. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 440 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít a polgármester költségtérítése emelkedéséhez.  

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

önkormányzat 2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:  -a határozat végrehajtásáért: 

 a jegyző 
-a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
 
6. Javaslat a humán ügyekért felelős alpolgármester illetménye, valamint 

költségtérítése összegének megállapítására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a humán ügyekért felelős főállású alpolgármester, és itt a 
főállásúnak egyébként jelentősége van, ugye ezt nyilván a társadalmi 
megbízatású alpolgármester esetében, ha megolvasták a határozati 
javaslatot, akkor látszik, hogy miért. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Ugyanaz. Szintén nem személyes. Ettől függetlenül nem 
tudom támogatni az alpolgármester urak illetményemelését sem. A következő 
napirendnél nem fogom elmondani, a hetesnél, nyolcasnál, de ugyanez 
vonatkozik, tehát elvi problémáim vannak az emelésekkel. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki támogatja a I. határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
(A szavazás után Gombos István alpolgármester jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz egy tartózkodott szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
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eredményeként: 10 igen szavazat, 1 nem szavazat, tartózkodott 2 fő, nem szavazott 1 
fő, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

13/2017. (I.19.) határozata 
a humán ügyekért felelős alpolgármester illetménye összegének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István humán ügyekért felelős 

alpolgármester illetményét 2017. január 01. napi hatállyal - Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 80. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – 797.800 
Ft összegben állapítja meg. 

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

illetményével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:  2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 1420 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester illetménye emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:  2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki a II. határozati javaslatot…  
 
II. határozati javaslatról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 
fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
14/2017. (I.19.) határozata 

a humán ügyekért felelős alpolgármester költségtérítése összegének 
megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István humán ügyekért felelős 

alpolgármester költségtérítését 2017. január 01. napi hatállyal – Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló törvény 80. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – 119.700 
Ft összegben állapítja meg. 

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

költségtérítésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 278 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester költségtérítése emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
 
7. Javaslat a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester illetménye, 

valamint költségtérítése összegének megállapítására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szepesi Attila alpolgármester úr, mint főállású alpolgármester illetménye, 
valamint költségtérítése összegének megállapítása, mint gazdasági és 
stratégiai ügyekért felelős alpolgármester úr esetében. Ezúton is kívánok 
jobbulást egyébként Hingyi László képviselő úrnak, aki tüdőgyulladás 
gyanújával kórházban van. Szepesi Attila alpolgármester úr szabadságát tölti. 
Hétfőtől ismét elérhető. Besztercei képviselő úré a szó! Ja, hogy még egyszer 
nem nyomja. Igen, figyelek. 
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Tehát aki a I. határozati javaslatot támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

15/2017. (I.19.) határozata 
a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester illetménye összegének 

megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szepesi Attila gazdasági és stratégiai 
ügyekért felelős alpolgármester illetményét 2017. január 01. napi hatállyal - 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján – 797.800 Ft összegben állapítja meg. 

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

illetményével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:  2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 1420 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester illetménye emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:  2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A költségtérítés összegének megállapításáról döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
16/2017. (I.19.) határozata 

a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester költségtérítése 
összegének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szepesi Attila gazdasági és stratégiai 

ügyekért felelős alpolgármester költségtérítését 2017. január 01. napi hatállyal – 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (3) bekezdésében 
foglaltak alapján – 119.700 Ft összegben állapítja meg. 

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

költségtérítésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 278 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester költségtérítése emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
 
8. Javaslat a koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester 

tiszteletdíja, valamint költségtérítése összegének megállapítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Társadalmi megbízású alpolgármester úr koordinációs és városfejlesztési 
ügyekért felelős alpolgármester úr tiszteletdíjának, illetve költségtérítés 
összegének megállapítását tárgyalja a közgyűlés.  
 
A I. határozati javaslatról szavazunk! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Hingyi László)– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
17/2017. (I.19.) határozata 

a koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester illetménye 
összegének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Ragó Pál koordinációs és 

városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 01. napi 
hatállyal – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján – 448.700 Ft összegben állapítja meg. 

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

tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:   2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 1.322 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester tiszteletdíja emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:   2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A II. határozati javaslatról, amely a költségtérítést szabályozza! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

18/2017. (I.19.) határozata 
a koordinációs és városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester költségtérítése 

összegének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Ragó Pál koordinációs és 
városfejlesztési ügyekért felelős alpolgármester költségtérítését 2017. január 01. napi 
hatállyal – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 80. § (3) 
bekezdésében foglaltak alapján – 67.300 Ft összegben állapítja meg. 

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

költségtérítésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:   2017. 01. 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017 évben 198 ezer forint többlet 
fedezetet biztosít az alpolgármester költségtérítése emelkedéséhez.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének tervezésénél a 3. pontban foglaltakat vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
  a költségvetési és pénzügyi vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése 
 
9. Javaslat a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásairól, 

költségtérítéséről szóló 15/2014. (X.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben szintén a törvény értelmében a polgármester 
alapilletményével összefüggő napirend a képviselők tiszteletdíja, juttatásai, 
költségtérítése, amelyet helyben rendelet szabályoz, kivéve a közbeszerzési 
bíráló testületet, ott megbízási formában azon esetben is változás lesz, csak 
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az nem közgyűlési hatáskör. Felhívom egy bizottságon felmerült javaslat 
értelmében van egy “A” és egy “B” változat. Az “A” változat megegyezik a 
hagyományos, postai úton megkapott, pénteken megkapott 
rendelettervezettel, a “B” változatot pedig az ügyrendi bizottsági ülésen a 
bizottság elnöke, Tóth Kálmán képviselő úr javasolta. Ez a különbség a “B” 
változat emelt szorzószámokat, és ennek megfelelően paralel, ugye 
magasabb összegű tiszteletdíjat tartalmaz, és természetesen a képviselőké 
érinti a különböző pártok, mandátummal bíró szervezetek által delegált 
bizottsági kültagokat is szabályozza a rendelet. Először a “B” változatot, az új 
változatot teszem fel szavazásra. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendelettervezet „B” változatát – mellette szavazott 
12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 
1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és megalkotta a 3/2017. 
(I.20.) önkormányzati rendeletet.  
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                     a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Önkormányzati gazdálkodási rendeltünk módosítását tárgyaljuk.  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Cserna 
Gábor), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – megalkotta a 4/2017. (I.20.) önkormányzati 
rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete a Közgyűlés és Szervei Szervezeti 
és Működési Szabályzata módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szervezeti és Működési Szabályzatunk módosítása. Itt kérném, hogy 
figyeljék, hogy egy új rendelettervezetet kaptak a közgyűlési osztálytól az 
ülést megelőzőleg. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, 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 (Hingyi László) – 
megalkotta a 5/2017. (I.20.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A gazdálkodási rendelet. Nem, SZMSZ. Elnézést! Képviselő, ez az SZMSZ.  
 

12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzata módosítására  
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbeszerzési szabályzat. Parancsoljon! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Elnézést! Így már akkor lehet hallani. Tehát a 11. napirend, ugye SZMSZ 
módosítás. SZMSZ módosítás, - nehéz szó, útelágazás - arról rendelkezik, 
hogy a Modern Városok Fejlesztése Programot és a Területi és 
Településfejlesztési Programot teljesen kivonják a közgyűlés hatásköréből. Itt 
harminc, negyven milliárdos tételről beszélünk nagyjából. Tehát ugye az az 
SZMSZ módosítás, hogy a gazdasági és területfejlesztési bizottság feladat- 
és hatásköréből kikerül a fenti két programmal kapcsolatos közbeszerzési 
értékhatár alatti, azt elérő, vagy azt meghaladó beszerzéssel kapcsolatos 
véleményezési jogkör. Ugyanez van az oktatási, kulturális, ifjúsági és sport 
bizottságnál, ott is kikerül. És ugyanez van a városüzemeltetési, 
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környzetvédelmi és turisztikai bizottságnál is. Tehát ennek a program, ennek 
a két programnak a lebonyolítása, ami harminc, negyven milliárd forintos 
fejlesztéseket érint elméletileg, ennek a programnak a lebonyolítását kivonják 
teljesen Dunaújváros Közgyűlésének a hatóköréből, a bizottsági 
hatókörökből, mindenhonnan, mert átteszik egy kft.-be. Most ez mellékes 
számomra, hogy az a kft. ez önkormányzati tulajdon. Ettől függetlenül a 
tizenöt ember elől elviszik az ügyeket egy egy fő által vezetett cégbe. Azt 
gondolom, hogy ez a korrupciónak a melegágya. És hogyha egy ember, egy 
kft. dönt majd arról, hogy ez a harminc, negyven milliárd forintos program 
hogyan fog lezajlani közbeszerzésekkel, tehát egy kft. fogja lefolytatni a 
közbeszerzéseket, egy kft. fogja eldönteni ezeknek a közbeszerzéseknek a 
végeredményét úgy, hogy Dunaújváros Közgyűlése elé, a bizottságok elé 
nem fog bekerülni ez az anyag. A tisztelt többségi frakció, önök átadták a 
hatáskört a polgármesternek már a közvilágítás ügyben is, meg lehet nézni, 
hogy mi lett az eredménye, nem került közgyűlés elé, nem került bizottságok 
elé. Polgármester úr döntött róla egy személyben. Azóta a város kicsit sötétbe 
botorkál. Most jól gondolják meg, hogy ezt a harminc, negyven milliárdos 
fejlesztést szintén kivonják a közgyűlési hatókörből, és szintén átadják átadott 
hatáskörben, mert az összes többi napirend erről fog szólni, polgármester 
úrnak, illetve közbeszerzéseket illetően egy kft.-nek. Ez azt gondolom, egy 
normálisan működő önkormányzatnál nem megengedhető. Tehát nem lehet 
megtenni azt, hogy a város életében a legnagyobb fejlesztési projekteket 
kiengedje a közgyűlés a saját hatóköréből és a bizottsági hatókörből. Én így 
értelmezem az SZMSZ módosítást, ez áll benne. Evvel én nem tudok 
egyetérteni ugyanúgy, ahogy a következő napirendeknél minden egyes 
napirend erről fog szólni, hogy kivonják a közgyűlési hatókörből, és átteszik 
polgármesteri hatáskörbe a dolgokat. Ezzel nem tudok egyetérteni, mert ez 
egy eléggé veszélyes folyamatnak a legeleje. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én azért nem 
támogatom a most soron következő napirendeket, mert a Párbeszédnek volt 
erről egy külön indítványa, mi kétszer is bemutattuk az egyéni képviselői 
indítványok formájában, hogy hogyan lehetne a mostaninál sokkal szigorúbb, 
példásabb, átláthatóbb, a városlakókat megnyugtatóbb módon rendezni akár 
a Modern Városok Program lebonyolítását, akár az önkormányzat 
gazdálkodását. Mi továbbra is az indítványomban foglaltakat tartjuk 
mérvadónak, és csak egy ahhoz hasonló rendeletmódosítást tudunk 
támogatni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Köszönöm szépen, képviselő úr. Akkor melyikről kell döntenünk? Az SZMSZ-
ről már igazából döntöttünk. Csak utólagos hozzászólás volt. 
Önkormányzatunk közbeszerzési szabályzata módosítása. Besztercei 
képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Ugyanaz vonatkozik erre is, mint amit az 
előzőekben mondtam. Tehát ugye a kiszervezés. Mindenki követheti a 
médiában, ugye most van napirenden ezen a héten az OLAF-jelentés, amely 
a négyes metróval kapcsolatosan a kormány tájékoztatása szerint, illetve 
Csepreghy államtitkár úr tájékoztatása szerint arról szól, hogy száznegyven, 
százhatvan milliárd forintos hűtlen kezelés, korrupció, ennyi pénzt elloptak 
stb. stb. Tehát lehet variálni a fogalmakat. Tehát, hogy az ő 
megfogalmazásukban az OLAF-jelentés erről szól. Ezt én nem tudom. De 
szakember ügyvéd, aki tud véleményt formálni, mert látott már OLAF-
jelentéseket nem egyszer, az azt mondja, hogy pl. ebben a metróról szóló 
OLAF-jelentésben konkrétan nem az van megfogalmazva, hogy ennyi pénzt 
elloptak, hanem szabálytalanságok vannak megfogalmazva, amik felvetik a 
gyanút. Tehát és a gyanú alapján majd valakinek intézkedni kell, az egy 
másik történet, de szabálytalanságokat fogalmaznak meg, és azokat tárnak 
ugye a magyar kormány elé. Ezt azért mondom el önöknek, mert az OLAF-
jelentésben pl. az a szabálytalanság, hogy nem az írta ki a közbeszerzést, 
akinek kellett volna többmilliárdos értékben. És ott is azt hitték a budapesti 
közgyűlés önkormányzati képviselői nagy valószínűséggel, hogy jól döntenek, 
amikor átadták a közbeszerzéseknek a kiszervezését egy külsősnek. Azt 
gondolom, hogy rosszul döntöttek akkor is, és azt gondolom, hogy most is 
rosszul dönt Dunaújváros Önkormányzata, hogyha ezeket a 
közbeszerzéseket kiengedi a saját kezéből, és egy külső kft.-be teszi át. Mert 
nem az fog a közbeszerzésekről dönteni, akinek kellene. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Át kell adnom az ülés vezetését egy telefon miatt 
alpolgármester úrnak. Bocsánatot kérek! 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:38 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét. Gombos István alpolgármester az ülésvezetés alatt a sajátja 
helyett Cserna Gábor polgármester szavazógépén adta le szavazatát.) 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönjük, képviselő úr. A tizenkettes napirendi pontról még nem 
szavaztunk. Tehát gyakorlatilag a tizenkettes napirendre teszek javaslatot. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 
fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Cserni Béla, Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
(A szavazás után Cserni Béla képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 9 igen 
szavazat, 2 nem szavazat, tartózkodott 2 fő, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
19/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 
módosításának elfogadására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítását 2017. január 20-ai hatállyal 
e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
Határidő: 2017. január 20. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati 
szabályzat módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Szeretném megjegyezni… Jó, köszönöm. A jegyzőkönyv kedvéért igen 
szavazatot írunk be. Szeretném jelezni, polgármester úr szavazógombját 
nyomom. Nehogy valaki utólag reklamáljon. És akkor hasonló témakörben a 
tizenhármas napirendről szavazunk. 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
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Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
20/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el 
nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat 

módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatának módosítását 2017. január 20-ai hatállyal e 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a belső kontrollrendszer felelős 
Határidő: 2017. január 20. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
14. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Közbeszerzési Szabályzata elfogadására 

Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A tizennegyedik napirendről fogunk szavazni! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
21/2017. (I.19.) határozata 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Közbeszerzési Szabályzatának elfogadására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. irodaház Kft. 
Közbeszerzési Szabályzatát 2017. január 20-ai hatállyal e határozat mellékletében 
foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
Határidő: 2017. január 20. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
15. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzatának elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                     a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Gombos István alpolgármester: 
 

Tizenötös napirendi pont következik!  
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
22/2017. (I.19.) határozata 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 

közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló 
szabályzatát, melyeket Dunaújváros MJV Önkormányzata nevében és helyett 
bonyolít le 2017. január 20-ai hatállyal e határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően fogadja el. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló 
szabályzatát 2017. január 20-ai hatállyal e határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően fogadja e 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
Határidő: 2017. január 20. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
16. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének 

módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Tizenhatodik napirendi pont! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), 
tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
23/2017 (I.19.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
közfeladat ellátási szerződését e határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően fogadja el.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 
pont figyelembevételével előkészített, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a TOP és 
a Modern Városok Program végrehajtására kötött közfeladat ellátási szerződés 
módosításának aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről, a pályázati finanszírozás terhére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: 2017. január 27. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a pályázati 
forrásokhoz tartozó pénzügyi műveleteket DMJV 2017. évi költségvetési 
rendeletében és módosításaiban folyamatosan vegye figyelembe.  

 
Felelős: a jegyző 

      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: folyamatos 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
17. Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül a „Zöld SZTK” 

épületének felújításáról és átalakításáról szóló engedélyezési és kiviteli 
terveinek elkészíttetésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

És akkor rátérünk a tizenhetedik napirendi pontra, javaslat Dunaújváros 
Modern Városok Programján belül a „Zöld SZTK” épülének felújításáról 
fogunk szavazni. Besztercei Zsolt képviselő úré a szó! Bocsánat! Köszönjük. 
Közben Besztercei Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Megvan. Köszönöm szépen. Tehát úgy, ahogy a korábbi, az előző öt 
napirendnél nem támogattam a különböző szabályzatoknak a módosítását, itt 
a fejlesztésekkel egyetértek, az engedélyezés, kivitelezési tervek 
elkészíttetésével egyetértek, azzal nem értek egyet, hogy az Önkormányzat 
Közgyűlése mindent átruház a polgármester úrra. Ugyanazt tudom mondani, 
mint a korábbiakban, nem akarom elismételni. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Ugye kezdődnek a 
programok, és azt gondolom, hogy a város fejlesztése érdekében el kell 
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mondanom azt, amit a jogi, ügyrendi bizottságon is elmondtam. Nemcsak ezt 
az egy létesítményt kellene olyan léten megnézni, hogy milyen építés és 
egyéb, hanem a környezetét is kellene majd vizsgálnunk ennek az 
építménynek. Ott kialakítunk egy olyan dolgot, amit jegyző asszony is 
említett, hogy megkezdődnek ezek a dolgok. A környezetében ugye elég sok 
olyan gond és probléma van, hogyha ott olyan épület és irodahelyiségek 
lesznek, amiről már a Modern Városok Programjában is szerepel, a 
megközelíthetőség, az ott élő embereknek a mindennapos életét fogja 
megnehezíteni a parkolási nehézség és egyéb más dolog. Tehát én ezt a 
főépítész úrnak is elmondtam bizottsági ülésen, hogy erre is kéne egy 
tanulmányt majd elkészíteni. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm a hasznos információkat. További hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. Tizenhetes napirendről szavazunk! 
 

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

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

24/2017. (I.19.) határozata  
Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül a „Zöld SZTK” 

épületének felújításáról és átalakításáról szóló engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészíttetéséről 

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

Városok Programban szereplő „Zöld SZTK” felújításához és az irodai célú 
hasznosításával kapcsolatos átalakításához szükséges engedélyezési/jóváhagyási 
és kiviteli terveket elkészíttesse. 

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

megvalósítására kiírt ajánlattételi felhívásra az alábbi szereplőket hívja meg: 
 

NÉ-MÓ  Mérnöki Iroda Kft. 
8000 Székesfehérvár, Turóci u. 20.  
Németh László, építészmérnök 
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Mahler Bt. 
8000 Székesfehérvár, Móri út 16. 
Mahler György, építészmérnök 
 
Érték-Forma Bt. 
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 71. 
Lőrincz Attila, építészmérnök 

 
 „Mechanika” Szerszám és megmunkálógép Gyártó és Javító KKT. 

1141 Budapest, Kalocsai út 63. 1/6 
Csiszár Balázs építészmérnök 
 

  LADÓTERV Bt. 
 2400 Dunaújváros, Liszt Ferenc kert 10. 
 Ladóczki Attila építészmérnök 

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

1. pontban szereplő feladattal kapcsolatos ajánlattételi felhívásra beadott ajánlatokkal 
kapcsolatban – a gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése 
mellett - hozza meg döntését és írja alá a szükséges dokumentumokat.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. február 28. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra, 

hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladatokhoz 

szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza 45 millió Ft + ÁFA értékben, 
utólagos elszámolással és felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                    a polgármester  
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: a szerződésben megnevezett határidő. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 5. 

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés elkészítése során 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 
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Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                      a polgármester 
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                      a jegyző 
                    - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

18. Javaslat a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep 
fejlesztése” elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos 
feladatok a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére történő átadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tizennyolcadik napirendi pont, javaslat a Modern Városok Program keretén 
belül a Radari sporttelep fejlesztése tárgyában. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), tartózkodott 3 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol 
lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
25/2017. (I.19.) határozata 

 a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére történő átadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. gondoskodjon a Modern Városok Program keretében a „Radari sporttelep 
fejlesztése” elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok 
ellátásról. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a 
határozat 1. pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatos további döntések 
meghozatalára és a tárgyban keletkező és azzal összefüggő szükséges 
dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén 
tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, 
intézkedésekről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a tervezés megindítására: 2017. január 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladatokhoz 

szükséges fedezetet a Miniszterelnökségtől a feladat ellátására kapott 23.461.538,- 
Ft vissza nem térítendő támogatásból fedezi. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 3. 

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés elkészítése során 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                     a polgármester 
                   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a jegyző 
                   - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 

19. Javaslat a Modern Városok Program keretében a “Fabó Éva Sportuszoda 
felújítása” elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos 
feladatok a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére történő átadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tizenkilencedik napirendi pont, a Modern Városok Program keretén belül a 
Fabó Éva Sportuszoda felújítása kerül szavazásra. Besztercei Zsolt képviselő 
úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
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Csak annyit szeretnék hozzátenni, alpolgármester úr, hogy tehát a 
napirendnek a teljes címe az ugyanúgy az előző radari sporttelepnél is 
ugyanaz volt, csak ön nem mondta végig a napirend teljes címét, mert itt 
ugye az van, hogy javaslat a Modern Városok Program keretében a Fabó Éva 
Sportuszoda felújítása elnevezésű állami beruházás előkészítésével 
kapcsolatos feladatok a Vasmű út 41. Irodaház Kft. részére történő 
átadására. Tehát itt effektíve magát a feladatot adja ki az önkormányzat, és 
ez az, amivel nem értek egyet. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm az észrevételt. Polgármester Úr folytatja természetesen. 
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 10:44 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Igen. Egy határozati javaslat van előttünk. Igen, Fabó Éva Sportuszoda, 
Vasmű út 41. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
26/2017. (I.19.) határozata 

 a Modern Városok Program keretében a „Fabó Éva Sportuszoda felújítása” 
elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére történő átadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. gondoskodjon a Modern Városok Program keretében a „Fabó Éva 
Sportuszoda felújítása” elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos 
feladatok ellátásról. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a 

határozat 1. pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatos további döntések 
meghozatalára és a tárgyban keletkező és azzal összefüggő szükséges 
dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén 
tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, 
intézkedésekről. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: - a tervezés megindítására: 2017. január 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladatokhoz 

szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza 60 millió Ft + ÁFA értékben, 
utólagos elszámolással. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 3. 

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés elkészítése során 
vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                     a polgármester 
                   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a jegyző 
                   - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 

20. Javaslat TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat keretében a „Dózsa 
Mozicentrum épületének felújítása, építési engedélyezési és kiviteli terveinek 
elkészítése” tárgyában ajánlattételi felhívás kiírására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Következőkben egy TOP-os pályázati lehetőség a Dózsa Mozi külső, tehát az 
épület felújításával kapcsolatban. Itt ajánlattételi felhívás kiírására kerülne sor 
amennyiben önök támogatják. 
 
Kérem, tegyék ezt! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 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 (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
27/2017. (I.19.) határozata  

a TOP-6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat keretében  
a „Dózsa Mozicentum épületének felújítása, építési engedélyezési 

és kiviteli terveinek elkészítése” tárgyában ajánlattételi felhívás kiírására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a TOP-

6.3.2-15 „Zöld város kialakítása” pályázat keretében a „Dózsa Mozicentum 
épületének felújítása, építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése” 
tárgyában a határozat mellékletében szereplő ajánlattételi felhívás kerüljön 
kiírásra. 

 
2. Az 1. pontban foglalt ajánlattételi felhívásra az alábbi gazdasági szereplőket, 

tervezőket hívja meg: 
 

NÉ-MÓ  Mérnöki Iroda Kft. 
8000 Székesfehérvár, Turóci u. 20.  
Németh László, építészmérnök 
 
Mahler Bt. 
8000 Székesfehérvár, Móri út 16. 
Mahler György, építészmérnök 
 
Érték-Forma Bt. 
8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 71. 
Lőrincz Attila, építészmérnök 
 
Ladóterv Bt. 
2400 Dunaújváros, Liszt F. kert 10. 1/3. 
Ladóczki Attila, építészmérnök 

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

az 1. pontban megnevezett ajánlattételi felhívásra beadott ajánlatokkal 
kapcsolatban - a gazdasági és területfejlesztési bizottság véleményének kikérése 
mellett- hozza meg döntését és írja alá a szükséges dokumentumokat.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2017. február 28. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét 

arra, hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt feladatok fedezetét a 2017. évi költségvetésben tervezze meg. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 

   a jegyző 
       - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                         a polgármester  
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő:  a 2017. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
21. Javaslat a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum együttműködési 

megállapodásának elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Dr. Móricz Zoltán ügyvéd, Dr. Móricz Ügyvédi Iroda 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Nemrég döntöttünk a megye és a város közötti ún. foglalkoztatási paktum, ez 
egész pontosan a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum 
együttműködési megállapodás elfogadására. Üdvözlöm a jogi képviselő dr. 
Móricz Zoltán ügyvéd urat. 
 
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, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
28/2017. (I.19.) határozata 

a Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum együttműködési 
megállapodásának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat mellékletét 
képező Dunaújvárosi Járási Foglalkoztatási Paktum együttműködési megállapodását és 
hozzájárul az abban foglalt feladatok megvalósításához, továbbá felhatalmazza 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét az együttműködési megállapodás 
aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
         a jegyző 

                        - a határozat közlésében való közreműködésért: 
         a városfejlesztési igazgató 
Határidő:   2017. január 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És elnézést kérek, de a Palkovics államtitkár úrnak ígértem egy visszahívást. 
Úgyhogy az ülés vezetését végleg átadom a Gombos alpolgármester úrnak. 
További szép napot kívánok önöknek, és még egyszer békés, sikeres új évet! 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:45 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét. Gombos István alpolgármester az ülésvezetés alatt a sajátja 
helyett Cserna Gábor polgármester szavazógépén adta le szavazatát.) 

 
22. Javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó 

vállalkozási keretszerződés megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Köszönöm. Tisztelt Képviselő-társak! A huszonkettedik napirendi ponttal 
folytatjuk, és Besztercei Zsolt képviselő úr legutóbbi észrevételével 
egyetértve egyébként, javaslat önkormányzati tulajdonú bérlakások 
felújítására vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére. Tehát az 
elejét olvastam, mint ahogy azt Besztercei úr említette. Ezért a korábbi 
gyakorlatnak megfelelően végig fogom olvasni a napirendi pontot, mindenki 
számára érthető és világos legyen. Még egyszer köszönöm. És akkor így a 
huszonkettes napirendi pontra nem érkezett… Illetve Besztercei képviselő úré 
a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Köszönöm alpolgármester úr azt, hogy végigolvassa, 
mert azért Dunaújváros lakói nem ismerik a napirendi előterjesztéseket teljes 
terjedelmükben, legalább a címét megismerik. A huszonketteshez 
kapcsolódóan ugye önkormányzati bérlakások felújítása, ami önmagában egy 
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nagyon dicséretes dolog, főleg az, hogy pénz is van rá, de ezzel 
kapcsolatban ugye kaptam én egy olyan, megkaptam, tehát az egyes 
napirend mellékletében szerepeltek polgármester úr határozatai, és abban 
van három darab felújított önkormányzati szakember lakás, Alkotás utca, 
Esze Tamás utca, Weiner körút. És én csak szeretnék egy számszerű 
kimutatást kérni arról, hogy mi került egy lakáson, a három lakáson átlagosan 
3,7 millióba. Tehát 3,7 millió forintba került átlagosan egy darab lakásnak a 
felújítása. Valamelyik lakás négymillió-egyszázezerbe került. Ötvenöt 
négyzetméteres lakásról beszélek, tehát nem kétszáz négyzetméteresről, 
hanem egy ötvenöt négyzetméteres földszinti lakás az Esze Tamás utcában, 
két szobás, tehát négymillió-egyszázezerért újították fel. A három lakást 
összesen tizenegy millióért. Hát, én erről kérnék szépen egy tételes 
kimutatást, hogy mi került ezekben, illetve szeretném, hogyha aki a felújítást 
végezte, az fel is venné velem a kapcsolatot, mert esetleg megnézném 
ezeket a lakásokat személyesen, kíváncsi lennék rá. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Természetesen írásban fogunk válaszolni az ön által feltett 
kérdésekre. Kérem, kapcsolja ki a készüléket! Mert még szerepel a neve. Jó. 
Jó, eltűnt. Köszönöm. További hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Aki egyetért a napirendi ponttal, kérem, jelezze! 
 

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

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
29/2017. (I.19.) határozata 

önkormányzati tulajdonú bérlakások felújítására vonatkozó 
vállalkozási keretszerződés megkötéséről 

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

tulajdonú bérlakások felújítását bruttó 85.000.000,-Ft keretösszegen belül a DVG Zrt.-
től rendeli meg.  

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

szükséges 85.000.000,- Ft bruttó összeget Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2017. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási keretszerződést írja alá.  

 
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért 

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

Határidő:  - a szerződés aláírására: a 2017. évi költségvetés elfogadását követő 
                   nap 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
23. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére 

vonatkozó (2017. január-május hónap) megállapodás megkötésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott:  Tóth Ferenc, a Partvédelmi Vállalat igazgatója 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A huszonharmadik napirendi pont következik, javaslat a dunaújváros magas 
partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó, 2017. január-május hónapra 
történő megállapodás megkötésére. Hozzászólás hiányában a napirendet 
lezárom. 
 
Kérem, jelezzük, ha egyetértünk vele! 
 

Gombos István alpolgármester 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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
30/2017. (I.19.) határozata 

a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 
(2017. január – május hónap) megállapodás megkötéséről 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat mellékletében 
megadottak szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2017. évi üzemeltetésről szóló 
megállapodást. Az üzemeletetési díj 2017. január 1. - 2017. május 31. közötti 
időszakra vonatkozó összege 4.236.000,- Ft + ÁFA azaz bruttó 5.379.720,- Ft. 

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

meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetésébe tervezze be. Továbbá 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok elvégzésében.  

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 
kötött a dunaújvárosi magaspart védelmi rendszerének 2017. évi üzemeltetéséről 
szóló megállapodást aláírja, jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. május 31. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac 
délkeleti oldalán lévő árusítóhelyeinek lefedési munkáira irányuló 
vállalkozási szerződés megkötésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Gombos István alpolgármester: 
 

Huszonnegyedik napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén lévő piac délkeleti oldalán lévő árusítóhelyeinek 
lefedési munkáira irányuló vállalkozási szerződés megkötésére. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, jelezzék, ha egyetértenek vele! 
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Gombos István alpolgármester 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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
31/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő piac 
délkeleti oldalán fekvő árusítóhelyeinek lefedési munkáira irányuló 

vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros 

közigazgatási területén lévő piac délkeleti oldalának jobb kihasználása végett a 
piac lefedési munkálataira irányuló Vállalkozási Szerződést kíván kötni a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bruttó 
2.222.310,- 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 költségvetésébe tervezze be. 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 
     - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 

       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő:  a 2017. évi költségvetés beterjesztésének időpontja 

- a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a 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: 
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        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:   2017. január 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
25. Javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal fennálló együttműködési 

megállapodás 1. sz. módosítására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elöke 

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

Meghívott:  Markovics Sándor, a DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
 elnöke 

                   Modrzejewska Ewa, a DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat 
                   elnöke 
                   Hosszú János, a DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
                   Mudra József, a DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
                   Benkovics Nóra, a DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Huszonötödik napirendi pont, javaslat a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal 
fennálló együttműködési megállapodás 1. számú módosítására.  
 
Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (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 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
32/2017. (I.19.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 
DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata, DMJV Lengyel Nemzetiségi 

Önkormányzata, DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata, DMJV Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzata, DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzata között 

együttműködési megállapodás 1. sz. módosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között 2015. február 2-án 
létrejött együttműködési megállapodás 1. sz. módosítását elfogadja. 

 
2.  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására, egyben felkéri a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 

Határidő:  2017. január 23. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
26. Javaslat a 2016. év október 1. napjával történt állami támogatás 

módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  

                    Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója  
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Huszonhatodik napirendi pont, javaslat a 2016. év október 1. napjával történt 
állami támogatás módosításának az önkormányzat költségvetésében történő 
rendezésére. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! Aki támogatja, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

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

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
33/2017. (I.19.) határozata 

a 2016. év október 1. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat  költségvetésében történő rendezésére 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 
2016. október 1-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az 
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 6.554 E Ft-tal csökken. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Óvoda költségvetését 
módosítja. Intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 1.405 E Ft-tal.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet költségvetését módosítja. Intézményfinanszírozás csökken, élelmezés 
dologi kiadás csökken 1.007 E Ft-tal. 

 
4. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5. 

b melléklet intézményi tartalék terhére 7.081 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt 
nem illető többletbevétel miatt 2.939 E Ft-ot a tartalék javára számol el. 

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

a soron következő költségvetési rendelet módosításánál az 1. pontban meghatározott 
átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

   a jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő: - a soron következő költségvetés módosítás alkalmával 
  
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a polgármestert, 

hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2017. január 26. 

 
27. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére 

irányuló pályázat kiírására 
Előadó:  a polgármester 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Huszonhetedik napirendi pont, javaslat a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására.  
 
Aki támogatja, jelezze! 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (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 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
34/2017. (I.19.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló 
pályázat kiírásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Bölcsődék 

Igazgatósága Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Bólyai u. 2.) vezetésére, 
magasabb vezetői beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban 
történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) 
NM rendelet alapján a határozat mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

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

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (Belügyminisztérium) 
internetes oldalán, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján 
gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a jegyző    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő: 2017. február 3. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 
véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre. Az eseti bizottság 
feladatainak ellátásával:  

a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált személyt,  
dr. Sürü Renáta jegyzőt, 
Lőrinczi Konrádot, a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnökét 

bízza meg, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat 
véleményezzék és véleményüket írásban 2017. március 27. napjáig juttassák el 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli 
véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön 
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intézkedés nélkül megszűnik.  
 
4.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az eseti 

bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményének 
kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés elé. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                         a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  

Határidő:  2017. április havi rendes közgyűlés időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

28. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása 
érdekében Szűr Szilvia ápolóval kötött megbízási szerződés 
megszüntetésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szűr Szilvia körzeti ápoló  
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Huszonnyolcadik napirendi pont, javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi 
körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében Szűr Szilvia ápolóval kötött 
megbízási szerződés megszüntetésére. Hozzászólás hiányában a napirendet 
lezárom. 
 
Kérem, aki elfogadja, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (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 2 fő (Barta Endre, Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
35/2017. (I.19.) határozata 

16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátása érdekében 
Szűr Szilvia ápolóval kötött megbízási szerződés megszüntetéséről 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Szűr Szilvia körzeti 
ápoló és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között, 2016. június 30. 
napján – a dunaújvárosi 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ápolói feladatainak 
ellátására – létrejött megbízási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez 2017. január 31. napjával. 

      
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 

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

Határidő: - a határozat közlésére, a szerződés aláírására: 2017. január 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben 

a BONNE HOMME Kft. 2017. február 1-én még nem rendelkezik működési 
engedéllyel a BONNE HOMME Kft. működési engedélyének megszerzéséig az 
ápolót foglalkoztató megbízási szerződést megkösse Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 410/2016. (VI.16.) határozat 2. pontja szerint. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

29. Javaslat a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő Szállító és 
Ártalmatlanító Kft.-vel kötött szerződés módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Huszonkilencedik napirendi pont, javaslat a SEPTOX Kórházi és 
Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő Szállító és Ártalmatlanító Kft.-vel kötött 
szerződés módosítására. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester 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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
36/2017. (I.19.) határozata 

a SEPTOX Kórházi és Egészségügyi Hulladékokat Gyűjtő Szállító és 
Ártalmatlanító Kft.-vel kötött szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat, valamint a SEPTOX Kft. között – az egészségügyi alapellátásban 
keletkező veszélyes hulladék elszállítására – a Közgyűlés 44/2008. (II.14.) KH 
számú határozatával elfogadott és 2008. március 15-én létrejött, 2008. április 16-
án módosított vállalkozási szerződés 5. számú mellékletét – új telephellyel történő 
kiegészítéssel – módosítja. 

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

hogy az 1. pontban elfogadott vállalkozási szerződésmódosítást aláírja.  
 

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

Határidő:   2017. február 15.      
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
30. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői 

szerződésének jóváhagyására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Harmincadik napirendi pont, javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Háza rendezői szerződésének jóváhagyására. Besztercei Zsolt képviselő úré 
a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Alpolgármester Úr! Ugye ez a napirend ez arról szól, hogy 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házának van egy kinevezett 
igazgatója, aki színművész és rendező, és ő a törvény alapján nem dönthet 
arról egyedül, hanem a munkáltatói jogkört gyakorló engedélyével végezheti 
el csak, hogyha egy színdarabot rendezni szeretne a színházba. Én ezt a 
törvényt ezt viccesnek tartom, tehát mert az, hogy egy rendező színész az 
általa igazgatott színházba csak akkor rendezhet, hogyha ehhez hozzájárul a 
munkáltató, adott esetben a polgármester vagy a közgyűlés, ez úgy… Hát, ha 
már egyszer igazgató és színész és rendező, hát persze, hogy rendezzen! 
Ezt pl. pontosan az a napirend, aminek simán átengedném a hatáskörét a 



76 
 

polgármester úr részére, döntsön erről ő egyedül, mert ez, tehát ez ilyen 
nonszensz számomra. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! A rendelkezésre álló jelenlegi törvények 
értelmében közgyűlési határozatot igényel, de egyébként a javaslatát, 
észrevételét megfontolásra érdemesnek tartom. 
 
Aki támogatja a napirendi pontot, kérem, szavazzon igennel! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 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), 
tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
37/2017. (I.19.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rendezői 
szerződésének jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Őze Áron, a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója a színház 2016/17-es évadban 
színpadra állítandó „Kuplékirály” c. művében rendezőként közreműködjön. 

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

az 1. pont szerinti feladatellátásra vonatkozó – jelen határozat mellékletét képező – 
szerződést a munkáltatói jogkör gyakorlójának képviseletében aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. január 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 622/2016. (XI.20.) 

határozat módosítására és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Hamburger Hungária Kft. között új adásvételi szerződés megkötésére a 
dunaújvárosi 3664/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
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Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Bencs Attila, a Hamburger Hungária Kft. ügyvezetője 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pontot… Tisztelt Képviselő-társak! Ha lehet, a 
közgyűlés napirendjeire figyeljenek! Köszönöm. Tehát a következő napirendi 
pontot levette a közgyűlés. És következik ebből eredően a következő 
napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
622/2016. (XI.20.) határozati módosítására, és Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata és a Hamburger Hungária Kft. között új adásvételi 
szerződés megkötésére a dunaújvárosi 3664/1 helyrajzi számú ingatlan 
vonatkozásában. Kicsit hosszabb volt a cím, de hát ígértem, hogy felolvasom. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, aki elfogadja, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester 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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

38/2017. (I.19.) határozata  
DMJV Közgyűlése 622/2016. (XI.20.) határozat módosításról, és DMJV 

Önkormányzata és a Hamburger Hungária Kft. között új adásvételi szerződés 
megkötéséről a dunaújvárosi 3664/1 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 622/2016. (XI. 20.) határozata 1. 

pontját az alábbiak szerint módosítja:  
1. „1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul 
ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő dunaújvárosi 3664/1 hrsz.-ú, 3709 
m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan a kérelmező 
Hamburger Hungária Kft. részére értékesítésre kerüljön 4.500.-Ft/m² vételáron, azaz 
16.690.500.-Ft, azaz Tizenhatmillió-hatszázkilencvenezer-ötszáz forintért.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező adásvételi 
szerződés aláírására. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                      a polgármester  
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 

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

     - az adásvételi szerződés megkötésére: a határozat közlésétől 
               számított 30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
32. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyokezelő Zrt. alapító okiratának 

módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Következő napirendi pont, javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
alapító okiratának módosítására. Aki támogatja, az igen gomb 
megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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, Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
39/2017. (I.19.) határozata 

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. alapító okirata módosításához jelen határozat mellékletében 
csatolt módosítás szerint. 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra való  
                 megérkezését követő nyolc napon belül 
      - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat meghozatalától 
                           számított 15 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
33. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rauf Norbert, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője  
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Következő napirendi pont, javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadására. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
40/2017. (I.19.) határozata  

 az Innopark Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának 
elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja az Innopark 

Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) által előterjesztett és jelen 
határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatot (továbbiakban: 
SZMSZ), egyúttal utasítja a társaság ügyvezetőjét az SZMSZ aláírására és tartalmának 
dolgozókkal történő megismertetésre.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
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Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  

                           a polgármester       
                        -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                           az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                   megküldést követő 8 napon belül 

                         - az SZMSZ aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                           30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi 

munkatervének elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mórocz Erika, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Következő napirendi pont, javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Nonprofit Kft. 2017. évi munkatervének elfogadására. Hozzászólás hiányában 
a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
41/2017. (I.19.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi 
munkatervének elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja jelen 



81 
 

határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit 
Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által és az önkormányzat, valamint a 
társaság között fennálló közfeladat ellátási szerződésben meghatározottak szerint 
elkészített 2017. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság 2017. évi 
közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 84.612.240,- Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat 1. pontjában meghatározott közfeladat finanszírozására a 2017. évi 
költségvetésben megállapított összeggel egyezően előkészített módosított 
közfeladat ellátási szerződés aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére. 

 
Felelős:   -   a határozat végrehajtásáért:  

                            a polgármester       
                         -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                    megküldést követő 8 napon belül 

                          - a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                            30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
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 tervezéséért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló 

gazdasági társaságok 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti 
tervének határidőre történő bekérésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok 2016. évi 
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éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének határidőre történő 
bekérésére. Besztercei Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Én csak érdeklődnék, a határozati javaslatból kimaradt a DVG 
Zrt., kimaradt a Dunanett Kft., kimaradt a Dunanett Vagyonkezelő Kft., ennek 
van valami oka, vagy eladtuk őket, vagy mi a helyzet. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Pillanat türelmet! Megadom a szót osztályvezető asszonynak. A választ tőle 
kapja. 
 

Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Ezt a számviteli törvény 
szerinti határidőt előbb kérjük be azoknak a gazdasági társaságoknak a 
beszámolóit, akit a, akiket vagy amiket a képviselő úr fölsorolt, a számviteli 
törvény szerinti határidőben kérjük beterjeszteni. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, osztályvezető asszony. Annyival kiegészíteném, tisztelt képviselő 
úr, miután felolvastam, a királyi többest használtam, vagyis gazdasági 
társaságok, tehát nyilván önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági 
társaságokról beszélünk. Igen. Jó. Köszönöm.  
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester 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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

42/2017. (I.19.) határozata  
az önkormányzat 100%-os és többségi tulajdonában álló 

gazdasági társaságok 2016. évi éves beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének 
határidőre történő bekérésével kapcsolatosan 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 100 %-os 
tulajdonában álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőit és a Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalat igazgatóját utasítja, hogy 2017. március 31-ig a 2016. évi éves 
beszámolójukat és 2017. évi üzleti tervüket a társaságok nyújtsák be Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesterének a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 
szerinti formában, a szükséges mellékletekkel ellátva. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a Partvédelmi Vállalat igazgatója, 
     a DVN  Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatója  
     a Dunaújvárosi Kistérségi, Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. 
                        ügyvezetője  
     a DSZSZ Kft. ügyvezetője 
     az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
     a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője,  
      a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati legalább 

(közvetlen) 50%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok tulajdonosi képviselőit 
arra utasítja, hogy a taggyűlésen Dunaújváros MJV Önkormányzata 
képviseletében azt az álláspontot képviseljék, miszerint a gazdasági társaság a 
2016. évi éves beszámolóját és 2017. évi üzleti tervét 2017. március 31-ig nyújtsa 
be Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterének a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény szerinti formában, a szükséges mellékletekkel ellátva. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:   
       az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője,  
      ENERGO – Viterm Kft. 

      ENERGO – Hőterm Kft.  
Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                 követő nyolc napon belül 
 

36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) 
határozata módosítására, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó 
megbízás módosításával kapcsolatosan 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Ekés András, a Mobilissimus Kft. ügyvezetője 
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Gombos István alpolgármester: 
 

Következő napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata módosítására, az autóbusszal 
végzett - kedves egészség - menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó megbízás 
módosításával kapcsolatban. Elég kacifántos, többszörösen összetett 
mondat, de hát, ez van, képviselő-társaim. Szabó Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szerintem a 
közösségi szolg… közösségi közlekedés az a része a dunaújvárosi 
közszolgáltatásoknak, ahol szintén nagyon komoly elmaradás van, ahol egyre 
komolyabb adóság gyülemlik fel a város vezetése részéről. Hiszen nem 
módosítjuk eléggé most ezt a határozati javaslatot sem. Szerintem vissza 
kellene vonni, és egy olyan új javaslatot kellene beterjeszteni, ami egy új, a 
városlakókkal egyeztett menetrend szerint, valamint időalapú menetjeggyel, 
és sokkal vonzóbb feltételekkel biztosítja a közösségi közlekedést a 
dunaújvárosiaknak. Erről már többször beszéltem mind a közgyűlésen, mind 
sajtótájékoztatón, mert az látszik, hogy a mostani helyzetben csak az 
önkormányzat folyamatosan kipótolja a veszteséget, de semmit nem tesz 
azért, hogy ez a veszteség szintje csökkenjen, semmit nem tesz azért, hogy 
vonzóbb legyen a közösségi közlekedés Dunaújvárosban, ami egy olyan 
spirálba löki a várost, ami nem fog változtatni azon, hogy adósságot kell 
időről időre befizetnünk. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Nyilván részt vett bizottsági üléseken. A 
bizottsági üléseken ezeket a kérdésköröket egyébként elég széleskörűen 
tárgyalták. A bizottságok többsége az „A” és „B” változat közül egyébként az 
„A” változatot tartotta elfogadhatónak. Ezért az „A” változatot fogom föltenni 
szavazásra. Elnézést! Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én azt gondolom, ha jó 
döntést akarunk hozni, akkor az „A” változatot kell megszavaznunk, és azt 
gondolom, hogy pont azzal fogjuk segíteni Szabó Zsoltnak a hozzászólását, 
hogy mi is még jobban megismerjük ezeket a lehetőségeket, és olyan közös 
szerződési eljárás előtti lehetőség legyen előttünk, ami alapján tudunk 
dönteni, és ki tudunk menni a városlakók körébe esetleg fórumokat tartani, 
hogy milyen elképzeléseink vannak. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 



85 
 

Köszönöm, képviselő úr. Csak megerősítette mindazt, amit mondtam. De a 
kiegészítését mindenesetre köszönöm. És akkor most teszem fel az „A” 
változatot szavazásra.  
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – 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 (Gombos István), távol lévő 
1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
43/2017. (I.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 
módosítására, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó megbízás módosításával 
kapcsolatosan 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 738/2016. (XI.17.) határozatát pontját az 
alábbiakra módosítja: 
 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a SUMP helyi menetrend szerinti 

autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó eredményei 
figyelembevételével pályázati felhívás elkészítésével megbízza a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződés elfogadásával a Mobilissimus Kft.-t bruttó 
7.874.000,- Ft megbízási díj mellett az alábbiak szerint: 
- a pályázati dokumentáció elkészítését, összeállítását jogi szakértő bevonásával 

végzi a Mobilissimus. 
- a vállalkozási szerződés nem tartalmaz jogi közreműködést a tender 

lebonyolításában, a pályázati eljárás során folyamatos jogi támogatásnyújtást. 
- a közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének 

költsége: nettó 4.200.000,- Ft. 
- a pályázati dokumentáció elkészítésének költsége: nettó 2.000.000,- Ft. 
- a közszolgáltatási szerződés megújításához szükséges feladatok elvégzésének 

javasolt időtartama 120 nap, 
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére, valamint a határozat 
mellékleteként csatolt vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a polgármester  
         - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
            a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: az elkészítését követő 30 napon 
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                      belül 
      
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt megbízási díjra, 

bruttó 7.874.000,- Ft forrást biztosít a 2017. évi önkormányzati költségvetés terhére a 
megbízási szerződés pénzügyi teljesítéséhez. 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésekor 
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 tervezéséért:  
                    a jegyző  
                  - a költségvetés 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 tervezésének időpontja” 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 

üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére 
Előadó:  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 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Következő napirenddel folytatjuk, javaslat az önkormányzat tulajdonában álló 
üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetésből eredő különbözet megtérítésére. A 
napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, 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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
44/2017. (I.19.) határozata  

az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő 
különbözet megtérítésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja DVG Zrt. elszámolását a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, siófoki 3572 
hrsz.-ú, üdülő megnevezésű és harkányi 1892 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű 
ingatlanok 2016. évi üzemeltetésével kapcsolatosan, egyben kinyilvánítja, hogy az 
üzemeltetésből eredő 2.789.920,- Ft + Áfa, azaz bruttó 3.543.198,- Ft összeget 
megtéríti számla ellenében 2017. március 31-ig az üzemeltető részére az 
üzemeltetési szerződés 7. pontja szerint, valamint felhatalmazza a polgármestert a 
határozat közlésére azzal, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a 2017. évi elszámolásnál kéri a bevételek és kiadások részletezését. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

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

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

jelzett kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

                    a jegyző 
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                          a pénzügyi bizottság elnöke 
                          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                        - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője     
     Határidő:  2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
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38. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egy részére, természetben az 
Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Daru Team Kft. 
kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Radvánszki Sándor, a Daru Team Kft. ügyvezetője 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Következő napirend, javaslat a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egy részére, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására, Daru 
Team Kft. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom.  
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester 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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
45/2017. (I.19.) határozata 

a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, 4.100 m2 

hasznosítására (Daru Team Kft. kérelme) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati úton 

értékesíteni kíván a dunaújvárosi 3331/22 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 1 ha 7506 m2 nagyságú ingatlanból a hatályos 
szabályozási terv keretei között, igény szerinti nagyságú területrészt. 
Az ingatlan kikiáltási ára 2.500,- Ft/m² + Áfa, a területre a közműveket és a 
közműkapacitásokat a nyertes pályázónak kell biztosítania saját költségén. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 

 
A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az értékbecslés, telekalakítás, illetve 
az értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei.  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. február 10. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
39. Javaslat a Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. szám alatti orvosi rendelő földszinti 

helyiségeinek ingyenes használatba adására a Magyarországi Református 
Egyház részére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Czere-Ambrus Mária, a MRE Újvárosi Drogambulancia intézmény-

vezetője 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Következő napirendi pont, javaslat Dunaújváros, Petőfi Sándor út 1. szám 
alatti orvosi rendelő földszinti helyiségeinek ingyenes használatba adására a 
Magyarországi Református Egyház részére. Itt a bizottsági tárgyalások 
kapcsán megfogalmazódott tíz év helyett öt év. Tíz év az elég hosszú idő. 
Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy ülésünk elején kézhez 
kaptak egy új határozati javaslatot, és ez az új haszonkölcsön 
szerződéstervezetet kérem, hogy ezt a döntésnél majd tessenek figyelembe 
venni! Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Aki támogatja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester 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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
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46/2017. (I.19.) határozata  
a Dunaújváros, Petőfi S. u. 1. szám alatti orvos rendelő földszinti helyiségeinek 

ingyenes használatba adására a Magyarországi Református Egyház részére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a 
Magyarországi Református Egyház (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) 2017. február 23. 
napjáig ingyenesen használja az önkormányzat tulajdonát képező, Dunaújváros, Petőfi 
S. u. 1. szám alatt található, 1457 hrsz.-ú, kivett orvosi rendelő megnevezésű ingatlan 
122 m2 nagyságú földszinti helyiségeit szenvedélybetegek közösségi-és 
alacsonyküszöbű ellátás, addiktológiai járóbeteg szakellátás végzésére. 

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

mellőzésével a Magyarországi Református Egyház ingyenes használatába adja jelen 
határozat 1. pontjában hivatkozott ingatlant, meghosszabbítva a hatályos 
haszonkölcsön szerződés lejárati idejét 2022. február 22. napjáig, azzal, hogy az 1. 
pontban hivatkozott tevékenység kibővül gyermekpszichiátriai-és gyermekaddiktológiai 
szakellátással. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a bérleti díj 

összege, azaz 2.191.120,-Ft/év támogatásnak minősül, és ezen tényt a támogatás 
összegszerűségével egyetemben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
zárszámadásában és illetékes szervei útján közzé köteles tenni a szerződés törvény 
által meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező módosított haszonkölcsön 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 haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való  
                       közlését követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
40. Javaslat intézkedési terv elfogadására az Állami Számvevőszék által végzett 

„Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége szabályszerűségének 
ellenőrzéséhez” kapcsolódó állami számvevőszéki jelentés végrehajtására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
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Következő napirendi pont, javaslat intézkedési terv elfogadására az Állami 
Számvevőszék által végzett „Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok közfeladat ellátását érintő gazdálkodási tevékenysége 
szabályszerűségének ellenőrzéséhez” kapcsolódó állami számvevőszéki 
jelentés végrehajtására. Felhívom Tisztelt Képviselő-társaim figyelmét, hogy 
az előterjesztés I., II., III. határozati javaslatokat tartalmaz, melyekről külön-
külön fogunk szavazni. A határozati javaslat I.-et… Bocsánat! Szabó Zsolt 
képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én nem 
fogom támogatni ezt az előterjesztést. Szerintem nem tartalmaz elég erős 
lépéseket, már csak az is példázza ezt, hogy pl. a DVCSH Kft.-ről hát nincsen 
túl sok említés az anyagban, amikor láthatjuk, hogy ott mind szolgáltalás, 
mind gazdálkodás, az önkormányzat felé való elszámolás tekintetében 
vannak, voltak nehézségek. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Természetesen önnek ehhez joga van. Itt szeretném 
újfent felhívni a figyelmet a bizottsági tárgyalásokra, ahol ezek a kérdéskörök, 
amit ön is felvet, ha elhangzanának, de természetesen nem hangzott el. De 
önnek, ahogy említettem, joga van. A határozati javaslat I. határozatát teszem 
föl szavazásra!  
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
47/2017. (I.19.) határozata 

az Állami Számvevőszék „ Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dunaújvárosi 

Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.- tárgyú ellenőrzési jelentés végrehajtásához 
kapcsolódó intézkedési terv elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 
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önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.- 
tárgyú ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.- 
tárgyú ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra készített, jelen határozat 
mellékletét képező intézkedési tervet elfogadja, egyúttal felkéri a polgármestert, 
hogy az intézkedési tervet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 
33. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a gazdasági igazgató  

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8  napon belül 

                         - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 
                           napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

II. határozati javaslat következik! 
 

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

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
48/2017. (I.19.) határozata 

az Állami Számvevőszék „ Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – Dunanett Nonprofit Kft. - 

tárgyú ellenőrzési jelentés végrehajtásához kapcsolódó intézkedési terv 
elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 
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önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és 
Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. - tárgyú ellenőrzési jelentést megismerte 
és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és 
Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft.- tárgyú ellenőrzési jelentésben foglalt 
megállapításokra készített, jelen határozat mellékletét képező intézkedési tervet 
elfogadja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az intézkedési tervet az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az 
Állami Számvevőszék részére küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a gazdasági igazgató 

Határidő:   - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                    követő 8 napon belül 

                          - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 
                            napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

III. határozati javaslat következik! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos 
István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
49/2017. (I.19.) határozata 

az Állami Számvevőszék „ Az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő 
gazdasági társaságok gazdálkodásának ellenőrzése – DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. - tárgyú ellenőrzési jelentés végrehajtásához kapcsolódó 
intézkedési terv elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 
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önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.- tárgyú 
ellenőrzési jelentést megismerte és az abban foglaltakat tudomásul vette. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Állami Számvevőszék „Az 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 
gazdálkodásának ellenőrzése – DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.- tárgyú 
ellenőrzési jelentésben foglalt megállapításokra készített, jelen határozat mellékletét 
képező intézkedési tervet elfogadja, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az 
intézkedési tervet az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) 
bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a gazdasági igazgató 

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8 napon belül 

                         - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 
                           napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
41. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 

rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú 
közbeszerzési eljárás megindítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

Gombos István alpolgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, javaslat “Irodatechnikai 
berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes 
körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindítására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 

Gombos István alpolgármester 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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
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(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

50/2017. (I.19.) határozata 
Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 

bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításáról és a fedezet biztosításáról 

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

berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek bérlése teljes körű 
üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban, Kbt. Második rész uniós eljárásrendben 
lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárás megindítását támogatja. 
Homogén géppark beszerzése, egy hálózatra telepítése, kártyás, költségfigyelő 
rendszer üzembe állítása érdekében, DMJV Önkormányzata és DMJV 
Polgármesteri Hivatala közös ajánlatkérőként kívánja a fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárást megindítani, oly módon, hogy a közös ajánlatkérők nevében, az eljárás 
lebonyolításával DMJV Önkormányzatát bízza meg. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban foglalt feladatok 

teljesítésére, a 2017. évi szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet DMJV 
Önkormányzata esetében nettó 527.820 Ft / hó, vagyis cca. 4.222.560 Ft / 8 hónap 
összegben, illetve Polgármesteri Hivatala tekintetében nettó 1.278.005 Ft / hó, 
vagyis cca. 10.224.040 Ft / 8 hónap összegben a 2017. évi költségvetés 
előkészítése során betervez. 
Továbbá Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, 
hogy a szerződés időtartama alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet 
az Önkormányzat 2018.-2021. évi költségvetéseiben biztosítja. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2017.-2021. évi költségvetési rendeletek elkészítése 
során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

   a jegyző 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: - a 2017. évi költségvetési rendelet el 

 
42. Javaslat a 2017. január 3-ai lakástűzben érintett lakosok megmentőinek 

jutalmazására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                     a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
                     a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
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Rátérünk a következő napirendi pontra, javaslat a 2017. január 3-ai 
lakástűzben érintett lakosok megmentőinek jutalmazására. Így utólag kerül 
sor ennek elfogadására. De azt gondolom, tisztelt képviselő-társak, hogy ezt 
kivétel nélkül mindannyian megszavazzák. Annyit szeretnék jelezni a körzet 
képviselőjeként, én magam is beszéltem az érintett fiatalemberrel, aki az 
édesanyát és gyermekét kimentette ebből a tűzből. Hihetetlen egy karakter, 
azt hozzá kell, tegyem. Nagyon szimpatikus volt, ahogy ő nyilatkozott, és 
nekem is azt mondta, hogy ő nem érzi azt, hogy ez hőstett volt. Én azt 
gondolom, keményen az volt. Aki a napirendi ponttal egyetért, kérem, az igen 
gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester 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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi László) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
51/2017. (I.19.) határozata 

a 2017. január 3-i lakástűzben érintett lakosok megmentőinek jutalmazásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében Cserna Gábor 
Polgármester Úr, átérezve a 2017. január 3-i lakástűzben érintett lakosok 
megmentőinek önzetlen és bátor cselekedeteit, Földi Zoltánt 100.000 forint azaz 
egyszázezer forint pénzjutalomban, ezenfelül tárgyjutalomban, Hernádi Lajosnét 
tárgyjutalomban részesíti. 

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

meghatározott pénz- és tárgyjutalom fedezetére összesen 205.000 Ft azaz 
kétszázötezer forintot biztosít az alábbi bontásban: 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 
„Személyi juttatások” kiemelt előirányzatára 160.000 Ft azaz egyszáz-hatvanezer 
forintot, „Járulék és adó fizetés” kiemelt előirányzatára 45.000 Ft azaz 
negyvenötezer forintot különít el a közbiztonsági feladatok során. 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének 
összeállításakor vegye figyelembe a 2. pontban foglaltakat.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

   a jegyző 
 - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
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   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   a 2017. évi költségvetés előkészítésének időpontja 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert jelen határozat közlésére. 
 

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

Határidő:    2017. január 31. 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottságában történő személycserére 
Előadó:  a polgármester 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pontra térünk rá, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságában 
történő személycserére. Egy pillanat türelmet, kedves fiatalember! Tisztelt 
Képviselő-társaim! A napirendet hozzászólás hiányában lezárom. 
 
Aki támogatja a személycserét, kérem, az igen gomb megnyomásával 
jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – 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), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Hingyi László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

52/2017. (I.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságában történő személycseréről 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Simon Csabát, a közbiztonsági és 

társadalmi kapcsolatok bizottsága nem képviselő tagját a bizottsági tisztségéből 
2017. január 19. napjával visszahívja, 2017. január 20. napjától Vereb Zoltánt a 
bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Vereb Zoltántól az előírt esküt 
vegye ki. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a közgyűlési és informatikai osztályvezető 

Határidő: 2017. január 19. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Vereb Zoltán figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2017. január 20. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben 
az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény erejénél fogva 
megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a jegyző 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a személyügyi munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő:  2017. január 20. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a közbiztonsági és társadalmi 

kapcsolatok bizottsága nem képviselő tagjának megválasztott Vereb Zoltán 
figyelmét, hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától számított 30 napon belül 
az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes 
adatbázisba, és adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának 
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az 
adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a jegyző 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 

Határidő:  2017. március 31. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
megválasztott nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

              a jegyző 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
               a jogi és szervezési igazgató 
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Határidő: 2017. január 27. 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

És akkor most következik az, hogy felkérem Vereb Zoltán urat, hogy 
bizottságtagi esküjét tegye le. Kérem a közgyűlési teremben lévőket, álljanak 
fel, az eskütétel következik! 
 

Gombos István alpolgármester Vereb Zoltán nem képviselő bizottsági tagnak átadta a 
megbízólevelet. 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
„Én ..... becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy 
segéljen.” 
 

Vereb Zoltán letette az esküt. 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönöm szépen. Minden jót! Viszontlátásra! Közben Barta úr, drága 
képviselő úr jelezhette volna, hogy itt lesz a jelölt. Nincs semmi baj! Ne 
legyen olyan riadt! Persze. Jó. Mindenesetre köszönjük szépen. 
 

44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi 
munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a jegyző 

 
Gombos István alpolgármester: 

Rátérünk a következő napirendi pontra, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala 2016. évi munkájáról szóló beszámolót – 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 (Gombos István), távol lévő 1 fő (Hingyi 
László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
53/2017. (I.19.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2016. évi munkájáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Jegyzőjének beszámolóját Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2016. évi tevékenységéről a határozat 1. számú mellékletét 
képező beszámoló szerint. 
 
Felelős:   jegyző 
Határidő: azonnal 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönöm szépen. Egyebek. Pontosan. Tisztelt Képviselő-társaim! Izsák 
Máté képviselő úrral kezdünk. 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Kicsit 
hosszabb leszek, mint szoktam volt lenni. Első fogadóórámat én is idén 
megtartottam, elég szépszámú érdeklődő… 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Egy pillanat türelmet, ha kérhetek, képviselő úr! Nagy tisztelettel arra kérem 
képviselő-társaimat, ha bárki kimenne, vegye figyelembe, és nézzen körül, 
mert nyolc főnek a teremben kell tartózkodnia ahhoz, képviselőnek 
természetesen, tehát nyolc fő képviselőnek a teremben kell tartózkodnia! 
Mert nem tudjuk folytatni a munkánkat. Jó. Köszönöm! És elnézést kérek! 
Folytathatja, képviselő úr! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Folytathatom? 

Gombos István alpolgármester: 
 
Természetesen.  
 

Izsák Máté képviselő: 
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Köszönöm. Mint már mondottam első fogadóórámat én is az idei évben 
megtartottam, szépszámú érdeklődő megjelent. Felsorolnám a problémákat, 
amit említettek a kedves lakosok. Latinovits utca 4, 5, 6. Ott a ház végénél 
sajnos valakik ismét azt hiszik, hogy ott egy szemétlerakó működik. Most 
jelzem, hogy nem. Tehát nagyon szépen kérném, hogy erre mindenki 
figyeljen, hogy egyáltalán hogyha lát valakit, aki ott szemetet lerak, akkor azt 
a lehetőségéhez mérten jelentse. Szintén ennek a három lépcsőházhoz 
tartozó háznak a problémája, hogy a parkoló felé eső házvégnél lévő 
lámpának a fénye nem jól látszódik, ugyanis a fák eltakarják a lámpatestet. Itt 
több olyan fa is van, ami már úgy néz ki, hogy kiszáradt. Ezt majd kérném 
szépen, hogy ezt majd vizsgáljuk meg, hogy ott vagy gallyazás, vagy pedig a 
kiszáradt fáknak a kivágása. Amúgy hozzátenném, hogy egészséges fa 
kivágását sosem támogattam, és ezután sem fogom. Latinovits utca és a 
Krúdy utca közötti útszakasz az elég forgalmas, és ott nincs festve se zebra 
semmilyen, nyilván a gyalogosoknak ott elsőbbsége van, viszont egy-két 
autós ezt nem veszi figyelembe. Én nyomatékosan kérném, hogy valamilyen 
megoldást találjunk erre a problémára. Valamilyen szinten vagy a forgalmat 
lassítanánk vagy pedig egy olyan lehetőséget, vagy fekvőrendőrt tennénk ki, 
vagy pedig valamilyen forgalomlassító berendezést telepítenénk oda. 
Többször is már említettem, és ezt már osztályvezető úrnak is jeleztem, hogy 
az Erste Bank és a Krúdy, ez már a kis négyemeletes házak közötti helyen 
átvezető útszakaszon van egy elég nagy feltüremkedés, elég sokan 
használják mind babakocsival, mind idősek is, és egy elég nagy gödör alakult 
ki. Kérném, hogy amint az idő engedi, mihamarabb ennek a helyreállítását. 
Idősebb lakók, de nemcsak ők, hanem többeknek is a szemét szúrja, hogy 
egyre több a graffiti. Újonnan felújított akár épületekről, akár kandeláberekről 
vagy bármiről is beszélhetünk, elszaporodtak a graffitik. Erre valamilyen 
megoldást kéne találni, vagy már régebben volt erről szó, hogy megfelelő 
vegyszerrel ezeket le lehet tisztítani, viszont én úgy gondolom, hogy 
valamilyen visszatartó erő is kéne, hogy aki graffitizik, annak a büntetése 
megfelelő legyen, és visszatartó erővel bírjon. A Sándor Frigyes 
Zeneiskolánál, ahol ugye a szobrot és azt a teret kialakítottuk, ott kettő darab 
reflektor világítja meg ezt a teret. Az egyik az sajnos zavarja a Bartók Béla 
utca lakóit. Voltam este is a helyszínen, sőt lakásban is jártam. Tény és való, 
hogy ahol nincs redőny, ott elég komoly fényszennyezés, - nem tudom, hogy 
mondják ezt - éri az ott lakókat. Sokaknak ott a hálószobája van, és ez az 
alvásban is zavarja, főleg idős emberekről beszélek. Valamilyen megoldást 
szeretnék erre találni, vagy a reflektor kicsit lejjebb világítson vagy pedig 
áthelyezni máshova. Amelyik bevilágít az iskola felé, annak a fénye nem 
zavarja az ott lakókat és senkit. Viszont azt hozzá szeretném tenni, hogy nem 
hiába lettek ezek a reflektorok telepítve. Gondolok itt, amit az előbb mondtam 
a graffitikkel és a rongálásokkal kapcsolatban. Főleg azért lett ennyire 
kivilágítva a tér, hogy jobban látszódjon, és vigyázzunk erre a csodaszép új 
szoborra és térre, ami kialakításra került. Szórád Márton út 40-46. Ezek az 
ún. győri panelek, több levelet is kaptam, mind közös képviselőktől, mind 
pedig lakóktól, és a fogadóórámon ez minden alkalommal visszatérő téma. 
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Ezt ismét el szeretném mondani, hogy amint valamilyen lehetőség nyílik, mint 
ami a Római városrészben volt a szociális rehabilitációs pályázattal 
kapcsolatban, akkor természetesen figyelünk, és azonnal azon el szeretnék 
indulni, viszont így mint társasházak, így az önkormányzat sajnos nem tudja 
bevenni se az energetikai pályázatba, semmibe ezeknek az épületeknek a 
felújítását, ugyanis ugye magántulajdonban vannak. A 40-42., Szórád Márton 
útról beszélek, ott a végén van egy elég bokros rész, ami hát szerintem az 
már majdnem, hogy csak úgy magától nőtt ki az a bokor, én annak az 
eltávolítását kérném, és az ott lakók pedig vállalták, hogy virágosítanak, 
illetve fákat is szívesen kiültetnének. Gondoltak itt gyümölcsfákra és több lakó 
is mondta, hogy ennek a gondozását vállalja. Én úgy gondolom, hogyha ilyen 
kezdeményezés van, akkor mindenképpen mögé kéne állnunk mind a 
tekintetben, hogy vagy fákat biztosít, vagy pedig virágok beszerzésében segít 
az önkormányzat megfelelő cége. Kossuth Lajos utca. A parkolóra a páros 
oldalról beszélek, ugye a tervek azok tudomásom szerint elkészültek, és 
ígéretet is kaptam arra, hogy ebben az évben a munkálatok elkezdődnek. Ez 
az ott lakók nagy örömére fog teljesülni. Gondolom, itt szintén időjárás 
kérdése, hogy mikor kezdhetnek neki a munkálatoknak. Itt ismét el szeretném 
mondani, hogy ez ebben az évben reményeim szerint mindenképpen már 
tavasz és nyár folyamán meg fog valósulni. A körzetemben több szemetes 
edény is hiányzik, csak a csonkok vannak, ennek a pontos helyeit majd a 
városüzemeltetési osztálynak fényképpel át fogom adni, hogy könnyebb 
legyen a beazonosíthatásuk. És végül, de nem utolsó sorban, igazából azzal 
illett volna kezdenem. Én is minden kedves városlakónak boldog új évet 
kívánok, eredményekben gazdag, boldog új évet. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Besztercei Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 

Köszönöm. Alpolgármester Úr! Kérdezni szeretnék lőtérrel kapcsolatban. 
Ugye tavaly nyáron kértem én a lőtérről egy kimutatást. Megkerestek az ott 
lakók, és ezt meg is kaptam szeptember folyamán a lőtérnek az elmúlt 
tízéves történetét, dokumentációit összefoglalva.  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Képviselő-társak! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
És ezzel kapcsolatban szeretnék én érdeklődni. Sajnálom, hogy nincs itt 
gazdasági alpolgármester úr. Biztosan rendelkezik információval. Ugye 
bejelentette a kormány, hogy 197 új lőteret fog létesíteni 27 milliárdból. 
Természetesen elsőként a megyei jogú városokban fognak ezek a lőterek 
létrejönni, illetve Lázár János azt mondta, hogy a megyei jogú városokban 
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száz méteres lőterek lesznek. Most azt a politikai részét hagynám is, hogy 
szerintem ennek, mindegy, hagyjuk. Viszont az érdekelne, hogy 
Dunaújvárosban történt-e már erről gondolkodás, beszéltek-e már róla, van-e 
már valamilyen kialakult terv, hogy amennyiben idekerül egy ilyen lőtér, akkor 
az hova kerülne helyileg. És hogyha adott esetben olyan helyre, ami a 
lakóknak megfelelne, tehát én gondolok most elsősorban a papírgyár mögötti 
régi munkásőr lőtérre, ahol én kint voltam egy héttel ezelőtt, körbenéztem, 
egy romhalmaz az egész, ilyen térdig érő falak vannak, le van rombolva 
minden. De effektív a terület rendelkezésre áll, egy természetes gödörben 
van, tehát még nagyon támfalakat se kell emelni, és ott több ezer 
négyzetméter, több tízezer négyzetméter áll rendelkezésre. Tehát hogy ott, 
ha megvalósulna egy ilyen lőtér, akkor azok a lakók is megnyugodnának, akik 
most nagyon aggódnak a még a fejlesztés előtt, tehát még nem is derült ki, 
hogy fejlesztés lesz, és már akkor is. Ugye hát működik a lőtér 2014 óta újból. 
Ugye hét éven keresztül, 2007-től be volt zárva a lőtér ’14-ig, mert korábban 
belövések érték a lakásokat több alkalommal. Ezeket dokumentálták. Persze 
születtek szakértői jelentések, amik nagyon diplomatikusan ugye azt 
állapították meg, hogy nem lehet biztosan állítani, hogy a lőtérről került ki a 
golyó. De hát nagy valószínűséggel, nem az Aranyhordó étteremből 
lövöldöztek, vagy bármelyik más helyről a közelben. Tehát az ott levő 
lőtérnek a veszélyessége miatt és hát a zajterhelése miatt is, de főleg a 
veszélyessége miatt az ott lévő lakók aggódnak. Kezdeményezni fognak 
nagy valószínűséggel majd egy akciót ezen a területen az ottani, a Lőtér utca 
1-ben található lőtér bezárásával kapcsolatban. Ez majd megmutatja, hogy 
mennyire van támogatottsága ennek a lakossági kezdeményezésnek. Minden 
esetre azt azért én is hozzátenném, én megnéztem a helyszínt, voltam kint a 
lőtéren, és voltam kint a Lajos körúton a Solanova ház környékén, tehát 
mindenfelé azon a környéken, és pl. amit az előző előző rendőrkapitány még 
leírt a belövésekkel kapcsolatban, hogy a lőtér ezer méterre található az 
épületektől, és lehet, hogy ez valakinek a fejében meg is ragadt az 
információ, alapvetően ezek az információk tévesek. A lőtérnek a 
fegyverállása háromszázötven méterre van attól az óvodától, ami óvoda felett 
átrepültek azok a lövedékek, amik becsapódtak az első, második, harmadik 
emeleti lakásokba. Tehát nemcsak arról van szó, hogy ott egy-két lakás 
üvege betört. Mert tegyük fel, mi van, ha éppen a ház tulajdonosa, 
lakástulajdonos ablakot mos, akkor lehet, hogy éppen nemcsak az üveget 
találja el, de ott száz gyermek jár óvodába. A Százszorszép Óvodáról 
beszélünk, és a Százszorszép Óvoda feje fölött surrogtak el azok a golyók, 
amik berepültek ezekbe a lakásokba. Tehát ott addig, a szakértői jelentés 
szerint csak az a lőtér biztonságos, ami le van fedve. Az a lőtér az nincsen 
lefedve. Mondom, effektíve most is bármikor kikerülhet golyó. Nem olyan, 
amit szabályosan kilőttek, hanem ami gellert kap valahonnan, és kipattan, és 
háromszázötven méterre található az óvoda. Azt gondolom, hogy és ebbe 
támogatom az ott lakókat, hogy az a lőtér, ami most ott üzemel, és nem 
kritizálva a sportegyesület munkáját, mert kiváló munkát végeznek, 
dolgoznak, lőnek, elismerés illeti őket a munkájukért. Viszont ahogy a lőtér, lő 
egyesület, sportegyesületnek az elnöke a tavalyi levelében leírta, amit én 
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szeptemberben kaptam meg, abban az akkori elnök azt írta, hogy még ők is 
örülnének egy esetlegesen jobb, nagyobb és a város határában lévő lőtérnek, 
mert hát ők is érzékelik azért, hogy ezzel ott van probléma. A kérdésem, 
amivel az elején kezdtem, hogy a dunaújvárosi önkormányzat gondolkodik-e 
már ezen a bejelentett lőtér építésen, hogyha igen, akkor milyen stádiumban 
van, hol tart, helyszínt választottak-e már hozzá. A jelenlegi lőteret 
szeretnénk fejleszteni? Amit én szeretnék elutasítani, tehát nem igazán 
támogatni, hanem egy új lőtérnek a fejlesztését. Tehát hogy hol tart most ez 
az ügy, van-e egyáltalán ebbe bármilyen fejlemény. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Hát, képviselő úr, nyilván most nem fogok tudni választ adni. 
Alapvetően azt javaslom, hogy az érintetteket össze kell hívni, így a jelenlegi 
üzemeltetőt, az egyesület vezetőit, a rendőrséget és nem utolsó sorban az 
önkormányzat képviseletét. Tehát ebben a kérdéskörben, ahogy ön említi, de 
korábban is téma volt. Természetesen nem mindegy, hogyha 
balesetveszélyről van szó, az pedig különösen nem mindegy. Tehát önnel e 
kérdésben egyetértve nyilván ezt felül kell vizsgálni. Osztályvezető urat 
kérem arra, hogy ebben a kérdéskörben majd üljünk le, egyeztessünk, és 
nézzük meg a további lépéseket, illetve igazgató urat is kérem erre! Jó. Hát, 
nem tudom, kér-e írásban választ, de… Mondja csak így nyugodtan! Tehát, 
hogy… Jó, tehát az új államilag tervezett lehetőségek közül Dunaújváros hol 
tart. Ugye jól foglaltam össze? Jó. Köszönöm szépen. Tóth Kálmán képviselő 
úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én 
két dolgot szeretnék fölvetni. Újtelepen ugye a családi házakhoz 
légvezetéken mentek be eddig az áram és egyéb más. És megjelentek azok 
a dolgok, hogy a légvezetéket ugye kezdik átvenni, hogy földalatti vezetékben 
szeretnék bevinni az elektromosságot meg ilyesmit. Főépítész úrtól 
szeretném megkérdezni azt, hogy milyen bejelentési kötelezettség van ebből 
a szempontból, hogyha egy lakó mondjuk azt dönti, hogy a légvezetéket 
megszünteti, és az úttestet átvágja, és egyéb más dologban milyen 
bejelentési kötelezettség van. Erre szeretnék majd 15 napon belül írásban 
választ kapni mindenféleképpen. És amit szeretnék kérni, egy bejárást a 
Mátyás király utca 1-7. járdaszakasznak az állapotát kéne megnézni, mert 
elég rossz állapotba került ez. Köszönöm szépen. 
 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Cserni Béla képviselő úré a szó! 
 

Cserni Béla képviselő: 
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Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nekem két 
egyszerű témám lenne. A fogadóórán történt megkeresés kapcsán kell, hogy 
szóljak. Az egyik a Fáy utca 1-3. mögötti szervíz út szakasznál ugye eléggé 
kevés a parkoló, mint ahogy az egész városban vagy városrészben is, és 
ugye állandósult, hogy főleg a 3. mögött folyamatosan a fák között annyi hely 
van, hogy pont egy-egy autó minden faközbe be tud állni, úgyhogy itt 
négyesével is szoktak parkolni időnként, hogy kérnénk azt, hogy evvel 
kapcsolatosan, sőt az egész városrész kapcsán ahogy az idő megengedi 
tartsunk egy olyan bejárást a hivatal szakdolgozóival, hogy megnézzük, hogy 
hol van lehetőség arra, hogy a későbbiekben ide parkolókat tudjunk beékelni, 
megterveztetni, majdan kivitelezni. Addig is ennek a helyzetnek, ügynek a 
megoldását én abban látnám, hogy a faközökbe hogyha lehetne ilyen 
esztétikusabb facöveket vagy valamit be kellene úgy tenni, hogy ne lehessen 
a füvön véletlenül se ott parkolni. De aztán természetesen a továbbiak 
megoldását valóban parkolóknak a helymegtalálása jelentené, hogy tudjuk 
növelni azt a számot, amivel az ott lakók ugye saját igényeik szerint is minél 
közelebb szeretnének mindig parkolni az ingatlanjaikhoz, de tudják a már 
onnantól jogos parkolóhelyeket majd használni. A másik dolog szintén 
valamelyest kapcsolatos a parkoló helyzettel, ez a Martinovics utcai, főleg 
ugye a 15-től 25-ig lévő házsornak a lakóitól érkezik. Ugye az épületük háta 
mögött van szintén egy olyan szervíz útszakasz, ahol zömmel ők szoktak 
parkolni, illetőleg a 15-ös épület előtt is van egy olyan parkoló, amelyiket 
zömmel az ott, vagy a környék házaiban használnak általában. De hát egyre 
inkább ott a lakók között egy ilyen finom harcocska kezd kibontakozni, hogy a 
túloldalból, innen-onnan mindenki abba a parkolóba beáll, és utána az ott 
lakók pedig azt érzékelik, hogy ők nem tudnak a házukhoz közelebb eső 
parkolóban megállni, és ugye mindig felvetik azt a kérdést, hogy ki lehet-e 
tenni olyan táblát, hogy „Behajtani tilos kivéve ott lakók!”, és az ott lakóknál 
kik azok az ott lakók. Ugye itt egy meghatározás kellene, hogy mely 
épületben lakóknak lehet oda behajtani. Én ugye azt mondtam válaszul, hogy 
én pontosan ennek a jogszabályi hátterét nem ismerem, de példát én is tudok 
felhozni, hogy hol van ilyen kitéve. Sőt mondok is egy példát. Pl. a Liget 
közhöz bemenő útszakasz, az Építők út háta mögötti útszakaszon van egy 
ilyen „Behajtani tilos!” különféle megjegyzéssel, hogy aztán az ott lakók, 
illetőleg a talán a rendelőintézetbe haladók és ott a cég kollegák jogosultak 
csak behajtani. Tehát van ilyen példa. Ha volna egy ilyen hivatalos válasz, 
hogy lehet-e ilyen kitételeket tenni. Én szeretném ezt úgy a hivataltól kérni, 
hogy foglalják ezt egy egységes válaszba, hogy én ezt normálisan tudjam 
tolmácsolni az ott lakók felé. Én nem gondolnám, hogy egy ilyen háborúba 
egyébként, ilyen parkoló háborúba bele szabad nekünk bocsátkoznunk. Én 
azt gondolnám, hogyha egy helyen ezt biztosítjuk ezt a lehetőséget a 
városunk egy ilyen kvázi magánosítandó parkolójánál ez felmerülne, nem 
tudom, hogy ez mit okoz. Én pont ennek okán kérném a hivatalt, hogy 
vizsgáljuk meg ennek a jogi hátterét, hogy hogy néz ez ki a hétköznapokban. 
Szintén ehhez a Martinovics utcai 15-től 25-ig terjedő házhoz mondanám, 
hogy a ház előtti járdaszakasz nagyon fel van hólyagosodva, elég sok 
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botlásos baleset van ott azon a szakaszon. Kérném a hivatalt, hogy nézzük 
meg ezt a szakaszt, aztán hogyha majd az idei évi járda felújítási lehetőségek 
engedik, akkor ennek a javítását mielőbb oldjuk meg. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány körzeti 
probléma jött össze a decemberi közgyűlés óta, illetve vannak visszatérő 
problémák is, amit megemlítenék. Hát, az egyik elég régi és visszatérő 
probléma, ez a Martinovics utca 2. kanyarban található elhagyott gépkocsinak 
a problémája. Ez 2016. november 8-a óta, akkor jelentettem be, és már akkor 
is már egy ideje ott volt található a kanyarban. Hát, nyugodtan mondhatom, 
hogy hónapok óta kint van, és hónapok óta nem sikerült azt megoldani, hogy 
azt onnan elszállíttassuk. Tehát én azt gondolom, hogy ez a vicc kategória. 
Jó lenne, hogyha most már végre az onnan eltűnne. És akkor a többi 
probléma. Batsányi utca 3. előtt található egy süllyedés, ez is évekkel ezelőtti 
probléma, gázfelújításból eredő. Jó lenne, hogyha az idei évben ennek is a 
végére tudnánk jutni. Úgy tudom, hogy volt bejárás a témában. Nézzük meg 
azt, hogy hogy lehet úgy megoldani, hogy az most már megoldhatónak, 
kipipálhatónak mondhassuk! A Városháza téren a Vasmű út 14. oldalában 
található egy reklámtábla. Tehát a Városháza tér, Vasmű út 14. oldalában. Ez 
a reklámtábla ez megdőlt, egy vagy kétéves történet. Azt gondolom, hogy illő 
lenne most már a megrendelést elküldeni, és intézkedni ez ügyben is. Az 
Október 23. tér 8. mögött még ez talán 2016 nyarán és bejáráson 
megfogalmazott probléma, ott azt a megoldást választottuk, hogy annak 
érdekében, hogy a parkolóra a sár ne folyjon rá, földfogó rácsot helyezünk el. 
Tudomásom szerint a megrendelés is kiment, de mai napig ez még nem 
nincs megcsinálva. Márpedig tavasszal jön az esős időszak, és megint 
probléma lesz. Ugyanez a probléma a Martinovics utca 23. mögötti járda 
mellett. Ott is földfogó rácsot kértünk kihelyezni ugyancsak a sár megfogása 
érdekében. Szemetest kértem kihelyezni az Erkel kert 15. mögött, tehát az 
árkádok után, illetve az Erkel kert 9-10. sarkon, nem bent, kívül a külső 
részen a gyalogátkelőhely mellett. Ez is már szerintem van egy éves téma, és 
még mindig nem került kihelyezésre. Ezzel kapcsolatban viszont a pontos 
helyszín meghatározása érdekében bejárást kérnék, hogy nézzük meg a 
helyszínen. Babits utca 6. szám előtt található egy megsüllyedt csatornafedél, 
melyet nem a hivatal végez el, hanem a szolgáltató, de a szolgáltató 
tudomásom szerint még a mai napig nem csinálta meg. Kérnék egy ismételt 
sürgetést a szolgáltató felé. Batsányi utca 35. és 39. mögött található egy 
felújított járda, amelyet múlt évben újítottunk föl, emellett egy zöldterületnek a 
tereprendezését kérném, amely gyakorlatilag a járda felújítás alatt 
munkaterületként üzemelt, de utána a helyreállítás nem történt meg, ott most 
megáll a víz, illetve most fagy, de attól függetlenül még probléma. Az Október 
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23. tér, erről már beszéltünk, az Október 23. tér 2., 3., 4. lépcsőházak előtti 
lejtős járda korlátját kérném az idei évben megvalósítani. Azt gondolom, hogy 
az idei évben már, mármint az év elején már a téli időszakban ez nem fog 
megvalósulni, de jó lenne a következő telet már úgy kezdeni, hogy a 
balesetveszélyt megpróbáljuk a korlátok telepítésével csökkenteni. És nem 
fejeztem be, a 6. lépcsőház mögött is, ott is van egy lejtős járda, illetve a 
játszótér mellett, az Október 23. tér 8. lépcsőház mögött, a játszótér mellett is 
a rézsű miatt indokolt a korlátok elhelyezése. Ez anno még a belvárosi 
rekonstrukció kapcsán javasoltam, hogy ezekre a helyszínekre is kerüljön. Az 
Október 23. tér 9. lépcsőház mögött található egy autós tanpálya, illetve 
parkoló. Ennek nagyon rossz az állapota. Én azt gondolom, hogy illő lenne 
felújítani. A város talán két legrosszabb állapotú parkolója közé tartozik. Nem 
olcsó a felújítása, mert nagy felületről van szó, de én azt gondolom, hogy erre 
is sort kellene keríteni. A Martinovics utca 12., illetve a Batsányi utca 41. 
mögötti szemeteseket döntötték ki. Ezeket kérném újra rögzíteni. Dózsa 
György út 17. lépcsőház melletti sarkon a kukát kidöntötték, vélhetően a DVG 
el is szállította, de akkor az azt jelenti, hogy pótolni is kellene. Forgalmas 
területről van szó. Egy új szemetest szeretnék kérni a Széchenyi István utca 
3/A és 5. lépcsőház sarkán, illetve a Martinovics utca 24. oldalában pedig egy 
földsüllyedést kérnék feltölteni. Reméljük, addig is nem történik baleset 
belőle. A Batsányi utca 41. előtt pedig a lakók kérték a platánfának a 
lombritkítását, merthogy beárnyékolja a lépcsőház előtti lakást. Illetve a mai 
napon pedig fogadóórát tartok a Városháza 9. emeletén 17,00 órától. Ez 
most nyilván január 19-ére vonatkozik, nem tudom, hogy ismétlik-e az adást, 
de ez január 19-re vonatkozik. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönjük, képviselő-társam hasznos észrevételeit, információit. Lőrinczi 
Konrád képviselő-társam után szabadon én is szeretném megemlíteni a 
József Attila utcai szemeteseknek a hiányát, ami elmaradt. És ami nagyon 
fontos, reményeink szerint a jó idő, ha bejön a város által működtetett 
vásártér felé szintén a szemetesnek a kihelyezése. Egyetlenegy darab 
szemetes nincs. A lakók által jelzett észrevételek egyike, és tényleg csak ezt 
az egyet mondanám, de nagyon hasznos információnak minősül. Az 
utcanevek megváltoztatásával nemcsak a más településekről, városokból 
érkezők vannak nagy bajban, hanem még a dunaújvárosiak is. Nagyon sokan 
nem tudják, hogy melyek az új utcanevek, illetve hogy hol vannak ezek az 
utcanevek. Egyszerű példát említettek, hogy kisebb településeken, városokon 
a főutcáról egy irányjelző tábla van kiírva, hogy mely utcák megközelíthetőek. 
Érdemes ezen elgondolkodni nemcsak a saját körzetemet érintőleg, hanem 
az egész város területét lefedve. Tisztelt Képviselő-társaim! Látom, Lőrinczi 
Konrád még szót kért. Megadom a szót, de tényleg röviden. Jó? 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
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Köszönöm. Alpolgármester Úr! Említette az útirány, tehát az útjelző táblákat, 
pontosabban azt, hogy az egyes utcák hol találhatók a városban. Őszintén 
szólva, az nekem régi álmom, hogy olyan gyönyörű megoldásokat láttam 
különböző városokban, külföldön is, hogy a városban valóban azt megoldjuk. 
Régebben voltak kint olyan táblák, amelyek azt mutatták, hogy mely utcák 
merre találhatóak úgymond előre jelezve azt, hogy merre kell haladni. Én 
előbb-utóbb, amennyiben a költségvetés majd engedi, szeretném ezt. Ez 
mondom, régi álmom, hogy ezt megoldjuk, és valóban minőségi útirány jelző 
táblák kerüljenek ki a városba. Köszönöm. Úgyhogy egyetértünk. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, érdemes volt megemlíteni. A városlakók nevében köszönjük az 
előzetes terveket vagy lehetőségeket. További észrevétel és hozzászólás 
hiányában a nyílt ülést berekesztem. 5 perc szünetet rendelek el, s 
reményeink szerint 12,00 óráig végzünk is. 
 

Szünet 
 

 
K.m.f. 
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