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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 16-ai 

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

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

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Gombos István          alpolgármester 
 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai 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 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Dr. Kovács Péter Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 

Hivatal hivatalvezetője 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Deák Mária Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója 
Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője 
Törköly László Dunaújváros Rendőrkapitányság vezető-helyettese 
Farkasné Vörös Magdolna GESZ igazgatója 
Tóth Éva József Attila Könyvtár igazgatója 
Kováts Rózsa MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója 
Őze Áron Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

igazgatója 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Szabó Tamás PERI SE elnöke 
Farkas Lajos Intercisa Múzeum igazgatója 
Bencsik István Dunanett Nkft. igazgatója 
Farkas Márta „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Kleinné Németh Judit Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 

 
 
Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 13 fő, így a testület 
határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének márciusi rendes ülését megnyitom. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Elsőként a nyílt ülés 
napirendjeiről döntünk, amennyiben módosítási javaslatuk nincsen.  

 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
147/2017. (III.16.) határozata 

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

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
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3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil 

szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk 
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében 
biztosított étkeztetési térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
6. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás 
módosítására 

 
7. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi szünidei étkeztetésének 

biztosítására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül az Aquantis Wellness- és 

Gyógyászati Központ fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának elkészíttetésére 
               

9. Javaslat a 100/2017. (II.16.) határozat módosítására 
 

10. Javaslat a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán az MMK 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosítására 

 
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-ai 

emlékmű előtti területen lévő sírhelyek áthelyezésére 
 

12. Javaslat 2017. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 

 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-
december hónap – megkötésére 

 
14. Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének 

elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a vállalkozási szerződés 
aláírására 

 
15. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 

felújítására 
 
16. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 
17. Javaslat a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására 
 
18. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 



4 
 

19. Javaslat a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatására 
 
20. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési 

Szabályzata jóváhagyására 
 
21. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységének értékelésére, 

az intézmény beszámolójának elfogadására 
 
22. Javaslat a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a Sanitatem Kft.-vel 

kötött feladatellátási szerződés módosítására 
 
23. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston Erzsébet 

házorvossal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatára 
 
24. Javaslat az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának 

módosítására 
     

25. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtására 
     

26. Javaslat az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére 
kérelem benyújtására 

 
27. Javaslat a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatására infúziós pumpák 

beszerzése céljából 
 
28. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatására a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából 
 
29. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatására közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából 
 
30. Javaslat pentelei rendezvények és események támogatására 
 
31. Javaslat a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatási kérelmének 

elbírálására 
     

32. Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 
Tagintézménye diákjai vajdasági kiránduláson való részvételének támogatására 

 
33. Javaslat az Intercisa Múzeum előirányzatának megemelésére régészeti 

adatrögzítés, és információk digitalizálása érdekében 
      

34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a 
Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés 
megismerésére 

 
35. Javaslat a 2593-as helyrajzi számú közterület elnevezésére 
 
36. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló megismerésére, valamint 
a társasági általános költség és pénzügyi eredmény megtérítésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára 
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37. Javaslat az MMK Nkft. 2016. évi éves beszámolója elfogadására, valamint a 

gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és könyvvizsgáló személyének 
megválasztására 

 
38. Javaslat a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés 

megrendelésére 
 
39. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
40. Javaslat a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület 

őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel 
 
41. Javaslat a DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem 

megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbeadására 
 
42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által fenntartott 
intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatására 

    
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 

terve elfogadására 
 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere cafetéria-juttatására 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom, hogy a nyílt ülésen az eredetileg 34. napirendi pontként 
javasolt Tankerülettel kapcsolatos vagyonkezelési szerződés című 
napirend, dr. Deák Mária igazgatónő kérésére, aki egyéb hivatalos 
programja miatt el kell mennie, így a közgyűlés a rendeletek előtt a 3. 
napirendi pontként tárgyalja meg. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
148/2017. (III.16.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. március 16-ai nyílt ülés 
meghívója szerinti 34. napirendi pontot, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött 
vagyonkezelési szerződés megismerésére” a 2017. március 16-ai nyílt ülés 3. 



6 
 
napirendi pontjaként tárgyalja, valamint az így kialakult tárgysorozatot az alábbiak 
alapján 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a 

Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés 
megismerésére 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil 

szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk 
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében 
biztosított étkeztetési térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
7. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás 
módosítására 

 
8. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi szünidei étkeztetésének 

biztosítására 
 
9. Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül az Aquantis Wellness- és 

Gyógyászati Központ fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának elkészíttetésére 
 

10. Javaslat a 100/2017. (II.16.) határozat módosítására 
 
11. Javaslat a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán az MMK 

Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosítására 
 

12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-ai 
emlékmű előtti területen lévő sírhelyek áthelyezésére 

 
13. Javaslat 2017. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 

és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-
december hónap – megkötésére 
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15. Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének 
elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a vállalkozási szerződés 
aláírására 

 
16. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 

felújítására 
 
17. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 
18. Javaslat a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására 
 
19. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 
 
20. Javaslat a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatására 
 
21. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési 

Szabályzata jóváhagyására 
 
22. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységének értékelésére, 

az intézmény beszámolójának elfogadására 
 
23. Javaslat a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a Sanitatem Kft.-vel 

kötött feladatellátási szerződés módosítására 
 
24. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston Erzsébet 

házorvossal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatára 
 
25. Javaslat az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának 

módosítására 
 
26. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtására 
 
27. Javaslat az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére 

kérelem benyújtására 
 
28. Javaslat a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatására infúziós pumpák 

beszerzése céljából 
 
29. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatására a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából 
 
30. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatására közbiztonság érzetet növelő eszközök beszerzésének céljából 
 
31. Javaslat pentelei rendezvények és események támogatására 
 
32. Javaslat a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatási kérelmének 

elbírálására 
 
33. Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 

Tagintézménye diákjai vajdasági kiránduláson való részvételének támogatására 
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34. Javaslat az Intercisa Múzeum előirányzatának megemelésére régészeti 

adatrögzítés, és információk digitalizálása érdekében 
   

35. Javaslat a 2593-as helyrajzi számú közterület elnevezésére 
 
36. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló megismerésére, valamint 
a társasági általános költség és pénzügyi eredmény megtérítésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára 
 

37. Javaslat az MMK Nkft. 2016. évi éves beszámolója elfogadására, valamint a 
gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és könyvvizsgáló személyének 
megválasztására 

 
38. Javaslat a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés 

megrendelésére 
 
39. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
40. Javaslat a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület 

őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel 
 
41. Javaslat a DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem 

megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbeadására 
 
42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által fenntartott 
intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatására 

    
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 

terve elfogadására 
 

44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere cafetéria-juttatására 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérem, legyenek kedvesek Forgó Krisztina kolleganőnek a 
jegyzőkönyvvezetés jogát megadni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
149/2017. (III.16.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
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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 tanácskozási jogot biztosítani valamennyi meghívott 
vendégünk számára! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek részére 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
150/2017. (III.16.) határozata 

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

Indítványozom, hogy a közgyűlés a zárt ülésen javasolt napirendek közül 
ne tárgyalja meg az eredetileg 4. helyen szereplő napirendet, ez a DV N 
Zrt. felügyelőbizottsági tag megválasztása. Oka személyi egyeztetés 
címszóval.  
 
Aki ezt elfogadja, hogy ne tárgyaljuk meg, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 4. napirendi pontját – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos 
István) – levette a zárt ülés tárgysorozatából és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
151/2017. (III.16.) határozata 

a zárt ülés 4. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. március 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 4. napirendi pontot, mely „Javaslat a DV N Dunaújvárosi 
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Városfejlesztési Nonprofit Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag megválasztására” levette 
a zárt ülés tárgysorozatából. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A gazdasági törvény értelmében legyenek kedvesek zárt ülést elrendelni a 
DVCSH Kft. társasági szerződés módosítása, valamint az önkormányzat 
által delegált fb, felügyelőbizottsági tagok visszahívására című napirend 
tárgyában. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. társasági szerződése módosítására, valamint a társaságban az 
önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagok visszahívására” című 
napirendet zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
152/2017. (III.16.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. társasági 
szerződése módosítására, valamint a társaságban az önkormányzat által 

delegált felügyelőbizottsági tagok visszahívására”című napirend zárt ülésen 
történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. társasági szerződése módosítására, valamint a 
társaságban az önkormányzat által delegált felügyelőbizottsági tagok visszahívására” 
zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének b) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A negyediket ugye levettük. Ötödik, amely a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 
alapító okirat módosítása. 
 
Ennek a zárt ülésen való tárgyalásáról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító 
okirata módosítására” című napirendet zárt ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
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László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
153/2017. (III.16.) határozata 

„Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító okirata módosítására”című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett 
Vagyonkezelő Kft. alapító okirata módosítására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 
46. § (2) bekezdése c) pont alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A DSZSZ Kft. tagi kölcsön biztosítása című napirendről döntünk, zárt 
ülésen való tárgyalásáról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat tagi kölcsön biztosítására a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére” című napirendet zárt ülésen 
– mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
154/2017. (III.16.) határozata 

„Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. részére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tagi kölcsön 
biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére” zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben a hetedik napirend, az eredeti hetedik napirend, így most 
már akkor a hatodik. Ez a Mezőföld Regionális Víziközmű Kft.-ben lévő 
üzletrész értékesítése és egyéb című napirend. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-
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ben levő üzletrész értékesítése, valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel 
kötött bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetése tárgyban hozott 146/2017. 
(III.02.) határozat módosítására” című napirendet zárt ülésen – mellette szavazott 13 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
155/2017. (III.16.) határozata 

„Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész 
értékesítése, valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött 

bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetése tárgyban hozott 146/2017. 
(III.02.) határozat módosítására”című napirend zárt ülésen történő 

tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítése, valamint a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés megszüntetése 
tárgyban hozott 146/2017. (III.02.) határozat módosítására” zárt ülés tartását rendeli 
el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Így ugye törvény szerint a kitüntetésekről, a díszpolgári címről, illetve a 
közbiztonsági díjakról eleve zárt ülésen döntünk. Ennek viszont föl kéne 
venni a zárt ülésre, nem a tárgyalásról, hanem a tényről, a napirendről 
magáról döntünk, hogy megtárgyaljuk-e a rendeleteink alapján 
mindenképpen meg kell, és mindenképpen a mai ülésen. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 1., 2. napirendi 
pontokat zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

156/2017. (III.16.) határozata 
a zárt ülés meghívója szerinti 1-2. napirend 

zárt ülésen történő megtárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. március 16-ai zárt ülésén 1. 
napirendi pontként a „Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím 
adományozására”, valamint 2. napirendi pontként a „Javaslat a „Dunaújváros 
Közbiztonságáért” díj adományozására” című napirendet megtárgyalja. 
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Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egyúttal szeretném önöknek jelezni, hogy Dunaújváros várossá 
alapításának napja 04. hó 29-e az idei évben szombatra esik, így az 
ünnep közgyűlésre és a díszpolgári cím vagy címek átadására 28-án, 
pénteken fog sor kerülni, április 28-án, pénteken 11,00 órakor. 
Természetesen az írásos meghívókat majd küldjük. Szavaztunk a két 
kitüntetésről? Köszönöm. 
 
Így akkor összességében a zárt ülés valamennyi napirendjéről döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

157/2017. (III.16.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 16-ai zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására 
 
2. Javaslat a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozására 
 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. társasági szerződése 

módosítására, valamint a társaságban az önkormányzat által delegált 
felügyelőbizottsági tagok visszahívására 

 
4. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító okirata módosítására 
 
5. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 

Kft. részére 
 
6. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítése, 

valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés megszüntetése tárgyban hozott 146/2017. (III.02.) határozat 
módosítására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Jegyzőkönyvvezető személyéről! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

158/2017. (III.16.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

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

És a tanácskozási jog biztosításáról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek részére 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
159/2017. (III.16.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. március 16-ai 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 
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2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó: a polgármester 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a 

Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés 
megismerésére 

    Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil 

szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk 
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében 
biztosított étkeztetési térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
7. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás 
módosítására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
8. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi szünidei étkeztetésének 

biztosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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9. Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül az Aquantis Wellness- és 

Gyógyászati Központ fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának elkészíttetésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
10. Javaslat a 100/2017. (II.16.) határozat módosítására 

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

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

11. Javaslat a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán az MMK 
Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-ai 

emlékmű előtti területen lévő sírhelyek áthelyezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

13. Javaslat 2017. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-
december hónap – megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
15. Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének 

elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a vállalkozási szerződés 
aláírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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16. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 
felújítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
17. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
18. Javaslat a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására 

    Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
19. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 

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

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
20. Javaslat a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatására 

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

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
21. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési 

Szabályzata jóváhagyására 
    Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
22. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységének értékelésére, 

az intézmény beszámolójának elfogadására 
    Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
23. Javaslat a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a Sanitatem Kft.-vel 

kötött feladatellátási szerződés módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
24. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston Erzsébet 

házorvossal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatára 
    Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

25. Javaslat az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okiratának 
módosítására 

    Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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26. Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtására 

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

 
27. Javaslat az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére 

kérelem benyújtására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
28. Javaslat a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatására infúziós pumpák 

beszerzése céljából 
    Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

29. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
támogatására a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából 

    Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke                   
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
30. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatására közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából 
    Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke                   
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
31. Javaslat pentelei rendezvények és események támogatására 

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

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

32. Javaslat a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatási kérelmének 
elbírálására 

    Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
33. Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 

Tagintézménye diákjai vajdasági kiránduláson való részvételének támogatására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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34. Javaslat az Intercisa Múzeum előirányzatának megemelésére régészeti 
adatrögzítés, és információk digitalizálása érdekében 

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

 
35. Javaslat a 2593-as helyrajzi számú közterület elnevezésére 

Előadó: a polgármester 
 
36. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló megismerésére, valamint 
a társasági általános költség és pénzügyi eredmény megtérítésével kapcsolatos 
döntés meghozatalára 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

37. Javaslat az MMK Nkft. 2016. évi éves beszámolója elfogadására, valamint a 
gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és könyvvizsgáló személyének 
megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

38. Javaslat a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges eszközbeszerzés 
megrendelésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
39. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
40. Javaslat a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület 

őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
41. Javaslat a DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem 

megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbeadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által fenntartott 
intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói támogatására 
Előadó: a polgármester 
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43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 
terve elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                  a bírálóbizottság elnöke 
 

44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere cafetéria-juttatására 
    Előadó: a jegyző 
 
 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására 

Előadó: a polgármester 
 
2. Javaslat a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozására 

Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. társasági szerződése 

módosítására, valamint a társaságban az önkormányzat által delegált 
felügyelőbizottsági tagok visszahívására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
4. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító okirata módosítására 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
5. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 

Kft. részére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
 
6. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-ben levő üzletrész értékesítése, 

valamint a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 
szerződés megszüntetése tárgyban hozott 146/2017. (III.02.) határozat 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk az első napirendre, a hivatal beszámolójára. Várom tisztelettel 
kérdéseiket, felvetéseiket. Szabó képviselő úr! 
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Szabó Zsolt képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én három 
témában szeretnék hozzászólni. Az egyik a tegnapi, polgármester úr 
tegnapi beszédjére szeretnék röviden reagálni. Én azt gondolom, hogy 
helye, én örültem, amikor láttam a meghívót, hogy polgármester úr fog 
ünnepi beszédet mondani, mert azt gondolom, hogy néha a város első 
polgárának igenis dolga, hogy kiálljon azok elé, akik megválasztották, 
vagy nem választották meg, hiszen tudjuk, hogy egy jobb polgármester az 
nemcsak a saját szavazóinak a polgármestere. És itt jönne a lényeg. Az, 
hogy egy ilyen ünnepi beszédben ilyen fokon aktuálpolitizálni azt 
gondolom, hogy nem helyes. Én tényleg tisztelettel kérdezem 
polgármester urat, hogy ezt önnek kiadták Budapestről pártfeladatban, 
vagy tényleg azt gondolta, hogy a márciusi ifjakat úgy lehet a legjobban 
megtisztelni és Dunaújváros polgárait úgy lehet a legjobban megtisztelni, 
hogyha az Európai Unióról, a migránsokról, és nem tudom, milyen más, a 
Fidesz aktuális üzenetei között szereplő dolgokról beszél a polgármester 
úr. Szerintem ez nem volt helyes. Szerintem egy ünnepnek nem így kell 
kinéznie. Másik téma. És ne menjünk egyébként abba bele, hogy 
tartalmilag polgármester úr olyan dolgokat mondott, mint, hogy az Európai 
Unió hogyan – nem is tudom, hogy fogalmazott pontosan – hogyan darálja 
be, olvasztja be Magyarországot, közben pedig a Fidesz az egy olyan 
megállapodást kötött a Paksi Atomerőmű kapcsán Oroszországgal, ami 
gyakorlatilag kelet felé gyarmatosítja hazánkat. Érdekes módon ezzel 
szemben polgármester úrnak nem volt kifogása, még egy említés szintjén 
se. A másik, amiről beszélni szeretnék, az az, hogy aki jár-kel itt 
Dunaújvárosban, láthatja, hogy mennyire szemetes a város, hogy sok 
helyen bizony lenne még mit takarítani. Az én politikusi facebook 
oldalamra több felvetés, panasz, fénykép érkezett, és én magam is több 
fényképet készítettem olyan részekről, ahol nagyon ráférne egy takarítás 
arra az éppen aktuális játszótérre, közterületre vagy bármilyen illegális 
szemétlerakó részre. Ezeket a fényképeket el fogom juttatni email-ben 
polgármester úrnak és a városüzemeltetési osztálynak, és kérem, hogy 
ezt vizsgálják ki, hogy ez hogyan alakult ki, és miért… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nekem ne jutassa el, képviselő úr! Mit csináljak vele? A 
városüzemeltetésre legyen kedves eljuttatni, így van. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Rendben. Akkor polgármester urat látjuk, hogy ez a kérdés nem érdekli.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem ezt mondtam. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Szerintem a városlakókat érdekli, úgyhogy el fogom juttatni a 
városüzemeltetési osztályra. A harmadik, hogy újra föl szeretném tenni azt 
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a kérdést, hogy az előző közgyűlésen megkérdeztem polgármester urat 
arról, hogy polgármester úr, ön szerint jó üzlet volt-e megvenni a 
gázmotoros erőművek tulajdonrészét. Polgármester úr azt mondta, hogy 
hát, ha akar, akkor majd válaszol. Úgy néz ki, hogy nem akart, mert erről 
nem kaptam választ, de én újra megkérdezném polgármester urat, hogy 
mit gondol, jó volt-e anno megvenni a gázmotoros erőműveket. Látszik 
már, hogy ez a városnak mekkora bukta volt. Úgyhogy erre kérném 
polgármester urat, hogy legyen kedves most a közgyűlésen válaszolni. 
Köszönöm. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A sors úgy 
látszik érdekes, ugyanis most a beszédem elején én tudok 
visszaválaszolni Szabó képviselő úrnak, ugyanis tavaly év végén a 
szemét kérdéssel kapcsolatban volt egy egyeztetés, ahol több képviselő-
társammal részt vettünk. Olyan dolgok hangoztak el, amik megnyugtatóak 
azzal kapcsolatban, amit itt a szemét helyzetre vonatkozik. Egyetlenegy 
dolgot kell tennünk, betartatnunk ezeket az ígéreteket mind önkormányzat, 
mind pedig ugye a szervezet részéről. Én azt gondolom, hogy ezt kell 
figyelemmel kísérni, és ezt kell megkövetelnünk, és bevonni ebbe a 
városlakókat. A tervezett beszédemet egy olyan dologgal kezdeném, 
amiről nagyon-nagyon nem szerettem volna itt beszélni az 
önkormányzatban, illetve itt a közgyűlésen. Bíztam, hogy az elmúlt 
években, amiket én gondoltam, azok nem fognak megvalósulni, illetve 
majd parlamentben kell kezelni. Elindultak a végrehajtások, illetve 
beindultak a kilakoltatások. Sajnos a költségvetésnek a tervezése 
megtörtént, azonban jól látható, hogy amik eddig úgymond csak egy pár 
emberre, pár családra vonatkoztak itt Dunaújvárosban, az elmúlt 
időszakban megsokszorozódtak. Ráadásul sajnos megjelentek olyan 
cégek, magánszemélyek, akik kihasználják ezt a dolgot. Na, most magáról 
a devizahiteles kérdésről, a kilakoltatásról én azt gondolom, hogy nem itt 
kell beszélni, nem itt fogjuk megoldani, a felelősöket megtalálni. Nekünk 
elsősorban itt a dunaújvárosi emberekre kell gondolnunk. Én arra a 
képviselő-társaimat, hogy nézzük meg az elkövetkezendő időszakban, 
hogy a költségvetésből milyen részt lehetne elkülöníteni, akár 
gyorssegélyként azoknak a családok részére, akiknek nemcsak az, hogy 
végrehajtják az ingatlanját, tehát elárverezik, hanem ki is lakoltatják őket. 
Nagyon jól a földhivatalban a kifüggesztéseknél nagyon jó látszik, hogy 
nem egy, nem két családról van szó, illetve nem egy-két ingatlanról. Én 
azt gondolom, hogy igenis kötelességünk gondoskodni majd ezekről a 
családokról. Ugye van a Családok Átmeneti Otthona, 100%-on üzemel. 
Tehát nem feltétlen, nem azt mondom, hogy nem jó, de nyilván ez kevés, 
és tényleg arra kérek mindenkit, hogy vizsgáljuk meg, hogy mi az, ami 
belefér, mert akár egy minimális segítség, akár csak egy-egy hónapnyi 
segítség ezeknek a családoknak, az utcára kerülő családoknak nagyon 
fontos lehet. A másik pedig nem a Jobbik önkormányzati képviselőjeként, 
hanem önkormányzati képviselőként úgy érzem, hogy kötelességem 
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kiállni egy olyan személyért, akit támadás ért. Bizonyára polgármester úr 
ezt nem olvasta, hiszen egy olyan portálon jelent meg, amit polgármester 
úr nem követ. Farkas Lajos múzeumigazgató urat érte egy olyan támadás, 
hogy március 15-én miért tart zárva a múzeum. Én nagyon szomorú 
voltam, amikor ezt olvastam, bár most látva igazgató úr arcát, ő nem 
találkozott vele, akkor így elnézést kérek tőle. Csupán szeretném jelezni, 
hogy mind baloldalról, hiszen nagyon sok baloldali emberrel is beszélek, 
mind jobb oldalról meg vagyunk arról győződve, hogy az ön munkájának 
itt helye van, illetve arra kérném, hogy ezt folytassa. Akinek fontos a 
történelem, akinek a fontos a magyarság és a kereszténység, az azon a 
véleményen van, hogy igenis az ön munkájára itt nagyon nagy szükség 
van. Úgyhogy kérem ezeket a támadásokat ne komolyan venni, illetve 
akkor most már elnézést is kérek, ha erre én hívtam föl a figyelmet 
igazgató úr részéről, igazgató úr részére, de szeretném azt… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez hol jelent meg? Hol olvashatjuk ezt? 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Hát azon a hírportálon, amit a polgármester úr nem… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Sok ilyen van. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Ez a castellumon jelent meg. És engem nem is… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ahogy gondoltam. 
 

Barta Endre képviselő: 
 

Engem nem is az a hírportál, hanem inkább az, hogy nagyon sok olvasót 
is félrevezettek igazgató úr munkájával kapcsolatban. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kabinetvezető asszonyt megkérem, hogy legyen kedves kinyomtatni és 
lehozni nekem ezt a cikket most. Most. Köszönöm. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Úgyhogy elég nagy forgalmat generált, én azért éreztem úgy 
kötelességemnek, hogy tényleg nemcsak így a Jobbik részéről, hanem 
úgy gondolom, hogy minden olyan ember részéről, aki normálisan 
gondolkozik, ha lehet ezt így mondani, biztosítsa a múzeumigazgató urat, 
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hogy köszönjük szépen a munkáját, illetve sok-sok évig folytassa még. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Farkas Lajos igazgató urat én a rendszerváltás óta ismerem. Nem szorul 
védelemre, de egy-két mondatot engedjenek meg. Nekem érzelmileg 
nagyon közel állnak hozzám a határon túli magyarok. És a ’90-es évek 
elején egy helyi rádióban ismerkedtünk meg, hiszen ott dolgozott a 
túlpartról átjárva igazgató úr. Pályakezdő pedagógus voltam, mi több, 
alapító fideszesként még nagyon ifjú titán. És az élet nagyon sok dolgára 
vezetett rá. Történelemből adott nekem nagyon sokat a 
történelemtanításomhoz is. Egy nagyszerű embert ismertem meg Farkas 
Lajos személyében. Nem minden nagyszerű ember tud nagyszerű 
költségvetési intézményt vezetni, viszont mára beigazolódott 
egyértelműen, amit ön mond képviselő úr, csatlakozva önhöz, az egyik 
legstabilabb, legmeghatározóbb intézményvezetője a városnak igazgató 
úr mind szakmailag, mind emberileg értem mindezt, úgyhogy én magam 
sem olvastam, megolvassuk majd, és természetesen munkáltatói jogkör 
gyakorlójaként nyugodtan elmondhatom, hogy igazgató úr élvezi a 
városvezetés bizalmát, és sok sikert kívánok a továbbiakban is a 
munkájához. Újságíróknak meg az a dolguk, hogy írogassanak. Hogy 
éppen ezen a portálon vagy azon a portálon, ítéltessék meg. Remélem, 
aki írta volt is már látogatója ennek a múzeumnak, vagy ha nem, akkor 
invitálnám, hogy tegyen ott látogatást. Igazgató úr amióta 
intézményvezető, olyan új típusú rendezvényeket és programokat 
valósított meg a múzeumban, ami itt Dunaújvárosban soha nem volt. A 
nagyköveti látogatásoktól kezdve az Európa-szerte híres időszaki 
kiállításokig, ugye amelyek továbbutazó kiállítások, csoda, bármelyik 
megyei jogú városban megirigyelhetnék ezt a szakmai tevékenységet és 
tudást. Pintér képviselő úr! Szeretném jelezni, hogy aki az első 
napirendhez hozzá kíván még szólni, az most jelezze, mert utána lezárom 
az első napirendet.  
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az előző közgyűléseken 
többször feszegettem a kábítószer témát, itt elsősorban a közoktatási 
intézményekben, elsősorban középiskoláinkban. Köszönettel a hivataltól 
kaptam egy olyan jelzést, hogy elindult akkor ez a folyamat rendőrséggel, 
önkormányzattal, érintett intézményvezetőkkel. Úgyhogy várom az 
időpontot, amikor az első egyeztetés megvalósulva lesz az úgynevezett 
kábítószer egyeztető fórumot esetleg újra lehet éleszteni. A másik téma, 
amire választ kaptam a Modern Városok Programmal kapcsolatban a Zöld 
SZTK felújítása és a folyamatnak az állapotáról. Köszönöm szépen a 
választ, bár nem volt ilyen kérdésem, én csak egy költői megjegyzést 
tettem az elmúlt közgyűlésen, ami arra vonatkozott, hogy érdekes találom, 
hogy bejelentettünk harmincmilliárdos támogatást kormányzati részről, 
ezzel szemben az önkormányzat vásárolt saját költségvetésből egy 
ingatlant, és azt átadja az államnak, ami ennek a programnak a része. 
Nem kértem választ rá, de köszönöm szépen ettől függetlenül, hogy 
tájékoztattak, hogy hogy áll ez az ügy. A harmadik témakör a Víz-, 
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Csatorna-, Hőszolgáltatóval kapcsolatos témakör volt, ahol a hivatal 
választ adott, illetve a DVCSH megadta a választ, hogy három per zajlik 
jelen pillanatban. Én kérem az önkormányzatot, hogy kísérjük figyelemmel 
ezeket a pereket, és folyamatosan tájékozódjunk róla, már csak azért is, 
mert úgy tudom, hogy az önkormányzat egy picit hátrébb lép a Víz-, 
Csatorna-, Hőszolgáltatóból ellenőrzés szinten. Hiszen a 
felügyelőbizottságot szándékai szerint visszavonja, tehát ezt az 
ellenőrzési folyamatot nem fogja megtartani a jövőben. Ezért is fontos 
lenne, mivel a többségi tulajdon ettől még Dunaújváros Önkormányzatáé, 
hogy tudjunk arról, hogy hogy állnak ezek a perek. Egy dologra azonban 
nem kaptam választ, az pedig az, hogy a Mezőföldvíz jogosan 
szolgáltatott-e abban az időszakban, amikor szolgáltatott, létezett-e 
engedélye, és ha igen, akkor ez mikortól, és érvényes volt-e, és kértem, 
hogy ezt az engedélyt mutassák be nekem is, illetve képviselő-társaimnak. 
Úgyhogy ezt még várom. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Köszönöm szépen a 
tegnapi ünnepet, mert nagyon szép ünnep volt kint a ’48-as emlékműnél. 
És azt gondolom, hogy méltó volt az ünnephez. Én arra szeretném felhívni 
a figyelmet, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani a műemlékeink 
megőrzésére. Mert a ’48-as emlékmű előtt is föl kéne újítanunk, akár a 
zászlótartó rudakra gondolok. Lengett a zászló, rozsdás a tartóoszlopa, és 
azt gondolom, a városban sok diák, szülő megemlékezett ’48-cal 
kapcsolatban akár csak az Arany János iskolára gondolok, akár gondolok 
a Rudas László, akik kint voltak. Szóval kicsit oda kéne figyelnünk azokra 
a műemlékeinkre, amik itt vannak a városban, akár a Kohász szoborra és 
a környékére is. Azt gondolom, erre több figyelmet kellene szentelni. Az 
oktatási bizottság már többször próbált ezen a téren előrelépni, azt 
gondolom, hogy ezen tovább kellene gondolkodni. És tudom, hogy még ez 
az emlékműnek is még lehetne még egy kicsit színesebb, hogyha egy 
megfelelő színpadot is tudnánk oda tenni. Én nagyon sajnáltam a 
néptáncosokat, amikor táncoltak ott. Tudom, más volt akkor a környezet 
és egyéb, de azt gondolom, hogy ezen el kéne gondolkodni, hogy szép 
színpaddal ott előtte, ami még jobban kiemelné ennek a hangsúlyát, azt 
gondolom, ezen érdemes lenne elgondolkodni. És én nagyon szépen 
köszönöm, akik eljöttek, mert tényleg méltó volt ahhoz az ünnep, ami 
1848-hoz. És ami még emelte az ünnepet, tegnap este voltam a Dózsa 
moziban, és megnéztem a Kincsem című magyar filmet Dunaújváros 
díszpolgára főszereplésével. Szeretném ajánlani önöknek. Nagyon méltó 
volt ahhoz, ami tegnap este történt, és azt gondolom, hogy ez a film, azt 
gondolom, hogy méltóképpen meg lehet emlékezni 1848 és történelméről, 
és az utána lévő korról. Úgyhogy köszönöm a városnak, hogy ilyen 
ünnepünk volt. Köszönöm szépen.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Nagyon köszönöm. Az illető színművész Dunaújvárosért díjas, és nem 
díszpolgár. Még. Az első napirendet lezárva el szeretnék mondani néhány 
aktuális információt, és reagálnék egy-két képviselői felvetésre. Szabó 
képviselő úr ünnepi köszöntőmet érintő kritikáját örömmel fogadom. Hát, 
nem egyforma nyilván az ízlésvilágunk. Kicsit képzavaros volt a 
hozzászólása, a migránsoktól egészen Paksig, a paksi beruházásig 
sikerült eljutnia. A retorika és a kommunikáció az egy szakma, tanítják, 
képviselő úr. Ki hogyan épít fel egy ünnepi beszédet, és az mit tartalmaz, 
mennyire aktuálpolitika vagy nem, ezt döntse el, és ítélje meg az, aki 
hallgatja vagy olvassa. Én saját ízlésem, belátásom és 
gondolkodásmódom alapján fogom a jövőben is az ünnepi köszöntőimet 
megfogalmazni és előadni. Ez engedtessék meg mindig az ünnepi 
szónoknak! Ha ön tudná, hogy a DVG Zrt. mennyi munkát, energiát fektet 
abba, hogy a város útjai, a köztisztaság kérdése rendben legyen, akkor ön 
nem mondana ilyet, képviselő úr. Nyilván olyan soha nincs, fúj a szél, a 
szemét nem magát dobja el, nem sorolom. Tehát olyan egyetlenegy 
városban, egyetlenegy településen sem lehet, hogy patent rend legyen, 
mert öt perc múlva valaki ledob valamit, és tíz perc múlva meg jön a 
viharos erejű szél. Ajánlom figyelmébe, hogy inkább ilyen típusú 
hozzászólások helyett közvetlenül keresse meg a DVG Zrt.-t 
képviselőként, vagyonkezelő cégünket, meggyőződésem, hogy 
vezérigazgató úr munkatársai örömmel fognak az ön segítségére lenni 
abban, egy adatátadás, információ átadás tekintetében, hogy hol és mit 
érzékelt. Én magam sokat sétálva ugye a városban, én azonnal szoktam 
telefonálgatni, és rendezik is, mert megszólítanak, és a néni mondjuk 
legutóbb, múlt héten mondta a butiksoron, hogy Dózsa György út páros 
oldal eleje. Telefon, és rendbe is lett. Múzeummal kapcsolatos cikk 
megérkezett, majd megnézzük, és nyilván igazgató úr, ha gondolja, akkor 
reagál rá. A kábítószerügyi felvetésével kapcsolatban pont e hét elején 
keresett igazgatónő talán, pontosan ez a szándék, ez a szándék ennek a 
KEF-nek, a kábítószerügyi egyeztető fórumnak a felélesztése csúnya 
szóval. És arra volt igazgatónő, hogy kit tudna ebbe az önkormányzat 
delegálni. Hát ebben az ügyben még nyilvánvalóan folynak egyeztetések. 
Egyébként az elmondottakkal maximálisan egyetértek. Igen. Ez volt, 
nagyon sok sms-t kaptam az ünnepség után, és ugyanez volt az sms-ek 
többségének tartalma, amit képviselő úr megfogalmazott, hogy szép és 
méltó volt. És ezért köszönet mind a Vasas Táncegyüttesnek, mind a 
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza előadóinak. A zenétől a lírai 
részt végiggondolva abszolút odaillő volt. Kerete volt a történetnek, volt 
eleje, közepe, vége. A zenei betétek odaillőek voltak. És még az időjárás 
is a kegyeibe fogadott bennünket. Úgyhogy csak így tovább, igazgató úr 
meg igazgató asszony! Így kell! Igen. Ez méltó ez egy nemzeti ünnep, egy 
169. évfordulóhoz. Egyébként a Vasas Táncegyüttes vezetői jártak nálam 
az elmúlt hetekben, és az idei tervekről, elképzelésekről beszélgettünk. 
Részt vettem a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság évértékelő értekezletén, 
ahol dandártábornok úr, főkapitány úr, illetve a közben alezredessé 
előléptetett, már nem megbízott kapitány úr is részt vett. Ott egy nagyon 
korrekt tájékoztatást hallottunk a kapitányság elmúlt évéről. Ki kell 
emelnem, hogy főkapitány úr említette, hogy olyan magas szintű 
mutatószámot ért el a kapitányság az elmúlt évben össznyomozati 
szempontból, amelyet egyébként már – üdvözlöm kapitányságvezető-
helyettes urat, Törköly urat – amelyet már nehéz lesz überelni, hiszen az 
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már majdnem a 100%. Ehhez, ahogy az ünnepi beszédemben is 
elhangzott, most is megerősítem, a dunaújvárosi kapitányság és annak 
személyi állománya önkormányzatunktól minden anyagi forrást és 
lehetőséget a jövőben is meg fog kapni. Horvát nagykövet úr, excellenciás 
úr járt a városban. Volt szerencsém találkozni vele. Járt a Szilágyi 
Erzsébet Általános Iskolában, a Dózsa, Szilágyi iskola tagintézményében, 
és szóba került Vukovár település kapcsán, de úgy egyáltalán szóba 
került, hogy örömmel venné, hogyha Dunaújvárosnak lenne egy horvát 
testvértelepülése, érdemi, tartami testvértelepülése. Ez ügyben 
megkezdődtek az egyeztetések. Múlt héten, pénteken fővédnökként részt 
vettem a középiskolás futsal kupán főkapitány úrral, és nagyon fontos, 
Pintér képviselő úr, mert nagyon-nagyon jól mondta, amit mondott. 
Hogyan tud a sport, a közbiztonság és az egészségmegőrzés kérdése 
összekapcsolódni, mert miközben a dunaújvárosi középiskolások futsal 
tornán vettek részt, közben előadások voltak mind drog kérdésben, mind 
pedig általában közbiztonsági ügyekben. Baracson ülésezett a legutóbbi 
informális ülésen a térségi polgármesterek, ezt a találkozót megtisztelte dr. 
Dorkota Lajos elnök úr, valamint Galambos Dénes és Varga Gábor 
országgyűlési képviselő urak. A Hallgatói Önkormányzat vezetőit 
fogadtam, az egyetem hallgatói önkormányzatának vezetőit, akik 
tájékoztattak a rektorválasztásról. Itt el is kell mondanom, hogy múlt héten, 
kedden, 03. hó 07-én a szenátusi tanács a helyi egyetemen dr. habil 
András István rektor úr pályázatát egyhangúlag támogatta. Ehhez én 
gratulálok. A menete, egyébként az egyetemi kinevezés menete, hogy 
Balog miniszter úr tesz javaslatot miniszterelnök úrnak, miniszterelnök úr 
tesz köztársasági elnök úrnak, Áder köztársasági elnök úrnak, mert a 
kinevező egyetemek esetében a köztársasági elnök. A Hallgatói 
Önkormányzat a város segítségét kérte a DUDIK Fesztivál 
megszervezéséhez, amelyet az idei évben először az egyetem és a 
Tourinform cégünk közösen fog megszervezni. Rideg István igazgató urat 
fogadtam, aki a Petőfi iskola ez évi programjával, eseményekkel 
kapcsolatban tájékoztatott. Németh Tünde, Pálfi-Németh Tünde 
sajtószóvivő asszonnyal együtt egy sajtóbejáráson vettünk részt a szabad 
strandon a DVG Zrt. operatív igazgatójával együtt, ahol megnéztük, hogy 
ugye lassan indul a szezon, hála Istennek jó idő van, egyébként télen is 
mind a szauna park, mind a kemping faházas területe igen szép 
kihasználtsággal bírt. De ugye a terület megérdemli a gondoskodást. A 
szabad strand, a sziget gyakorlatilag az egyik ékszere ennek a városnak, 
egyértelműen megérdemli a gondoskodás, és ezt a DVG a lehető 
legnagyobb szakmai hozzáállással segíti. Pecsét István barátunk 30. 
születésnapján vehettem részt. István jó egészségnek örvend. Az egyik 
áttétes daganat eltűnt, megszűnt hála Istennek a kínai kezelés hatására. A 
másik sajnos még fennáll, így további után kezelésekre lesz hamarosan 
szükség kint Kínában. Esküvő. Jó. És a koszorúzás lett volna nekem is, 
hogy köszönetet mondjak, de ez megtörtént. 
 
Aki a hivatali tájékoztatót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő 
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(Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
160/2017. (III.16.) határozata 

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

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

És 5 perc szünetet rendelek el. 
 
Szünet 
Szünet után: 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

2. napirendi pont a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
szóló. Aki a határozati… A közgyűlés nem határozatképes per pillanat. 5 
percről volt szó, és így is több volt, mint 5 perc.  
 
Aki elfogadja a tájékoztatót, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Cserni Béla, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
161/2017. (III.16.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

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

Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési 
szerződés megismerésére 

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

Meghívott:  dr. Deák Mária, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a Tankerület és a város közötti vagyonkezelési szerződésre. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. Kérdezem dr. Deák Mária 
tankerületi igazgató asszonyt, hogy kíván-e hozzászólni. Köszönöm. 
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
162/2017. (III.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint 
a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött megállapodás 

vagyonkezelési szerződés megismeréséről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Tankerületi Központ és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között – az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának 65087-1/2016/INTIRFO számon – létrejött határozatot, valamint 
jelen határozat mellékletét képező megállapodást és vagyonkezelési szerződést 
megismerte és jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesterét, hogy a megállapodást és a vagyonkezelési szerződést írja alá. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője                                    
Határidő:   a határozat közlésére: 2017. március 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 
intézményekről szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője  
                        Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
  intézményvezetője 
                        Györök Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros gazdasági  
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                        igazgatóhelyettese 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló rendeletünk módosítása 
került elénk.  
 
Aki támogatja a rendeletmódosítást, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – 10/2017. (III.17.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a civil szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint 
támogatásuk feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a civil szervezetekkel való kapcsolattartásról szóló 
rendelet módosításáról döntünk. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – megalkotta a 11/2017. 
(III.17.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében 
biztosított étkeztetési térítési díjairól szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
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Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőkben a napközbeni ellátás keretében biztosított étkezetésről 
szóló rendeletünk módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – megalkotta a 12/2017. 
(III.17.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata között 2016. július 06. napján létrejött 
megállapodás módosítására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

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

Meghívott:  dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, a Fejér Megyei Rendőr- 
                    főkapitányság főkapitánya 
                    Suszter Tamás rendőr alezredes, a Dunaújváros 
 Rendőrkapitányság kapitányságvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és 
önkormányzatunk között tavaly kötött megállapodás módosításáról 
tárgyalunk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
163/2017. (III.16.) határozata 

a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata 
között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja Suszter 

Tamás rendőr alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének 
kérelmét, és a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei Jogú 
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Város Önkormányzata között 2016. július 06. napján létrejött megállapodás 
módosítását. 

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

191/2016. (IV.21.) határozatában foglalt 12 millió forintos támogatás felhasználási 
célját módosítja, oly módon, hogy kiegészíti számítástechnikai és hírközlési 
eszközök beszerzésének, valamint klímaberendezések beszerelésének céljával.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 192/2016. (IV.21.) 
határozata alapján nyújtott 13 millió forintos támogatásból a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság 11.397.000 forintot Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére visszautaljon, egyúttal a fennmaradó 1.603.000 forintot a 
4. pont alapján beszerzett gépjárművek határ- és járőrszolgálatra, rendőrségi 
használatra alkalmassá tételére fordítson. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy a 

3. pontban megjelölt 11.397.000 forint erejéig 3 db gépjármű beszerzésről 
gondoskodik a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére, a megjelölt összeg 
visszautalását követően. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy az 1-4. pontban foglalt döntések miatt szükséges az 1. 
pontban jelölt megállapodás módosításról gondoskodjon, valamint az Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérést követően a megállapodás 
módosítását írja alá. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásért:  

    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
    a polgármester 

  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                      közreműködésért: 

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: - az egyeztetésre: 2017. április 5. 
 - szerződéskötésre: 2017. április 28. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Jegyzőt, 

hogy a jelen határozat 3. és 4. pontjában foglaltakat a 2017. évi költségvetés 
soron következő módosítása során vegye figyelembe. 
 
Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 

     a jegyző 
   - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

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

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy gondoskodjon jelen 
határozatnak a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság részére történő megküldéséről. 
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Felelős:    - a határozat megküldésért: 
     a polgármester 
   - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

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

 
8. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2017. évi szünidei 

étkeztetésének biztosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a rászoruló gyermekek ez évi szünidei étkeztetésének 
biztosításáról gondoskodunk. Szabó képviselő úr! 

 
Szabó Zsolt képviselő: 
  

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Itt 
Sztankovics képviselő-társam már bekiabálta, amikor szót kértem, hogy 
sejtettem. Hát, igen, ez nekem a szívügyem, és szerintem egy nagyon 
fontos dolog, hogy a nehéz sorsú gyerekek kapjanak ételt az iskolai 
szünetekben és hétvégén. Azonban pont polgármester úr említette az 
előző téli gyerekétkeztetés kapcsán, hogy nagyon sokan nem éltek ezzel 
a lehetőséggel, és ez ugye ezért elég meglepő, hogy a rászorulók egy 
elég kicsi része él ezzel. És én azt gondolom, hogy érdemes lenne 
legközelebb úgy megnézni és úgy kiírni, elindítani ezt a programot, hogy a 
legtöbb gyereket akár az ezt érintett szakszolgálatokon keresztül elérje. 
Mert az, hogy az önkormányzathoz be kell jönni, és igényelni kell, azt 
gondolom, egy felelős szülőnek ezt meg kell tennie. De aki ezt nem teszi 
meg, aki erről nem értesül, annak a gyereke nem maradhat le arról, hogy 
ő is meleg ételt kapjon. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jaj, képviselő úr, maga annyira messze van a való világtól, hogy nagyon. 
Tehát, ha ismerné minden jó szándéka ellenére a folyamatot, hogy milyen 
aprólékosan végzi ezt aljegyző úr, nagyon korrektül koordinálva a DVG-
vel. Mi több, már a DVG-nek nem érte meg, most már vállalkozóval. Ebbe 
bevonva szakszolgálatokat, ahogy ön fogalmaz. Így van. Bevonva azon 
pedagógus kollegákat, akik gyermekvédelmi feladatot látnak el. Bevonva a 
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, Egészségmegőrzési Központot 
akár, gyámügyet nyilvánvalóan, és a végén az osztályfőnökökön keresztül 
ugye bejönnek az adatok. Oly kevés az érdeklődő sajnos, miközben 
szegény kisgyerekeknek lehet, hogy tényleg gondja van, de nem, 
egyszerűen nem… És itt tudod, tudja, nem tudunk tovább lépni, mert nem 
tudsz, nem tud eljutni ön, a képviselő, a szülőhöz, minden egyes szülőhöz 
sajnos. Nem. Én se úgy vettem. Ha önnek van egy kerekebb, egy 
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konkrétabb, egzaktabb javaslata, örömmel fogadja a közgyűlés, komolyan, 
meg a hivatalunk is, de nem találtam még jobb dolgot rá. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
164/2017. (III.16.) határozata 

a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2017. évi 

szünidei ingyenes gyermekétkeztetést a tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben 
biztosítja a rászoruló dunaújvárosi  
- hátrányos helyzetű, és 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek 

részére. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2017. évi nyári 
ingyenes gyermekétkezetést a dunaújvárosi bölcsődés és óvodás korú   
- hátrányos helyzetű, és 
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére 

az intézmény nyári zárva tartásának idejére biztosítja, abban az esetben, ha a 
gyermek 2017. év augusztus hónapjában nem veszi igénybe az ügyeletes 
intézményben a bölcsődei, illetve óvodai ellátást.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2017. évi nyári 

ingyenes gyermekétkeztetést az iskolás korú (általános, illetve középiskolás) 
gyermekek részére 2017. június 19-től 2017. augusztus 31-éig tartó időszakban, 
összesen 54 munkanapon keresztül biztosítja. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a hátrányos, illetve halmozottan 

hátrányos helyzetű gyermekek után járó központi költségvetési normatíva által 
nem fedezett összegre vonatkozó, valamint a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő gyermekek étkezetésének forrását Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. 
melléklet 10. Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások sor terhére biztosítja. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az egyes szünidei 

étkeztetések lebonyolítására a Kernács Pál Vendéglátó Kft., a Gasztro-Life Kft., a 
Ceka & Csoki Bt., és a Proviant-Kiss Kft-től kér be árajánlatokat. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az előterjesztés 1. 

számú mellékletében szereplő „Vállalkozási szerződést” és egyetért annak 
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tartalmával. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

- a szülőktől/törvényes képviselőktől beérkező igények alapján - a 2017. év 
tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei étkeztetésére vonatkozó - az Ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság által véleményezett és aláírásra javasolt - „Vállalkozási 
szerződést” az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelet szabályainak megtartásával a kiválasztott szolgáltatóval 
megkösse.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

             a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a szociális osztály vezetését ellátó aljegyző  

Határidő: 2017. december 31-ig folyamatos  
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9. Javaslat Dunaújváros Modern Városok Programján belül az Aquantis 

Wellness- és Gyógyászati Központ fejlesztési és üzemeltetési 
koncepciójának elkészíttetésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az élményfürdő üzemeltetési koncepciójának elkészíttetése című 
napirend. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Igen fontos ez a 
napirendi pont. Én azt gondolom, a jövőt határozza meg a városunk 
életében, egy olyan lehetőséget, és én arra nagyon szeretném felhívni, 
hogy nagyon körültekintően kell ezt a koncepciót elkészíteni. Én azt 
gondolom, a költségvetésünkben azoknak a számoknak majd szerepelni 
kell, amit majd esetleg itt az üzemeltetési és egyéb más dolognál, akár a 
kórházzal való kapcsolat és egyéb más, úgyhogy nagyon fontosnak 
tartom, hogy nagyon korrektül legyen kidolgozva, és korrektül legyen 
fölvázolva az, hogy ez majd az önkormányzatnak mibe fog kerülni, hogyha 
ezt működtetjük. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
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Köszönöm szépen, polgármester úr, a szót. Én továbbra is csak azt a 
felvetést szeretném tenni, hogy ide van írva, hogy ez a Modern Városok 
Program keretében fog megvalósulni ez a beruházás vagy ez a 
működtetés, azonban továbbra sem tudjuk, hogy pontosan mit is takar 
Dunaújvárosban ez a Modern Városok Program, mert polgármester úr 
nem hozta nyilvánosságra a kormány és az önkormányzat között kötött 
megállapodást. Ezért itt szeretném bejelenteni, amit a későbbiekben még, 
amiről a későbbiekben még fogjuk tájékoztatni a város közvéleményét, 
hogy egy petíciós kampányt fog indítani a Párbeszéd Magyarországért 
dunaújvárosi szervezete azért, hogy ez a megállapodás nyilvános és 
minden városlakó számára megismerhető legyen. Köszönöm. 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
165/2017. (III.16.) határozata  

Dunaújváros Modern Városok Programján belül az Aquantis Wellness-és 
Gyógyászati Központ fejlesztési és üzemeltetési koncepciójának 

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

Városok Programban szereplő élményfürdő fejlesztési és üzemeltetési 
koncepcióját elkészíttesse. 

 
2. 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. április 28. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét 

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

szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza 14 millió Ft + ÁFA 
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értékben, mindösszesen 17.780.000 Ft értékben a 2017. évi költségvetési rendelet 
5.b. melléklet, Általános tartalék sorából történő átcsoportosítás útján biztosítja, 
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. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

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

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
 

10. Javaslat a 100/2017. (II.16.) határozat módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

Meghívott:  Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Tóth Éva igazgatónőt üdvözlöm tisztelettel a könyvtár részéről. Egy 
korábbi határozatunk módosítását tárgyalja a közgyűlés. 
 
És aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

166/2017. (III.16.) határozata  
 a DMJV Közgyűlése 100/2017. (II.16.) határozata módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100/2017. (II.16.) határozatát az 
alábbiakra módosítja:  
 



38 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a József Attila Könyvtár azon 
szándékát, hogy önállóan részt vesz az EFOP-4.1.8-16 pályázaton, nyertes pályázat 
esetén hozzájárul a projekt teljes lebonyolításának önálló végrehajtásához.  
    
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városfejlesztési igazgató 
        a József Attila Könyvtár igazgatója 
 Határidő: a pályázat benyújtására 2017. október 20. 
 
11. Javaslat a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán 

az MMK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött haszonkölcsön-szerződés 
módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Meghívott:  Kováts Rózsa, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 
                    igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben az MMK-val kötött haszonkölcsön-szerződés 
módosítására kerül sor. Üdvözlöm az ügyvezető igazgató asszonyt. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
167/2017. (III.16.) határozata 

a 2015. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat kapcsán 
az MMK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel kötött 

haszonkölcsön-szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 2015. évi 
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyú pályázati projekt 
megvalósítása során 2. ütemben beszerzett bruttó 4 585,- Ft-ért beszerzett 
műszaki eszközt a Dunaújvárosban közművelődési feladatokat ellátó MMK 
Közhasznú Nonprofit Kft. részére ingyenes használatába adja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata, valamint az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. között az 1. pontban 
megjelölt projekt megvalósításához kapcsolódóan a 429/2016. (VI.17.) KGY 
határozattal elfogadott, 2016. július 4-én létrejött haszonkölcsön szerződést 
módosítja, s ezáltal a haszonkölcsönbe adott eszközök értéke mindösszesen 
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785.000,- Ft-ra módosul. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező haszonkölcsön-szerződés módosítás aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                    az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő: a szerződés aláírására: 2017. március 31. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 
23-ai emlékmű előtti területen lévő sírhelyek áthelyezésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Meghívott:  Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Az ’56-os emlékmű előtti területen lévő sírhelyek áthelyezésével 
összefüggő napirend. Aki támogatja… 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
168/2017. (III.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében az 1956. október 23-i emlékmű 
előtti területen lévő sírhelyek áthelyezéséről 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város köztemető területén található 1956-os emlékmű 
előtti terület felújítási munkálatainak elvégzéséhez a területen lévő elhunytak 
exhumálási és sírhely áthelyezési munkálatait. 

 
2.) Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 557.471,-Ft + ÁFA, összeget biztosít a 2017. évi költségvetésről 
és annak végrehajtásáról szóló 6/2017.(II.17.) rendelet 5.b. mellékletének 24.7 
folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka sora terhére átcsoportosítás 
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útján. Az átcsoportosított összeg növeli a 7.a. melléklet 2. városüzemeltetés 
feladatai között szereplő 7. - október 23. emlékmű előtti tér térkövezése - 
elnevezésű sorának előirányzatát. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pont figyelembevételével előkészített, a Kegyelet Bt.-vel az 1956. október 23-i 
emlékmű előtti terület felújításához szükséges exhumálási és sírhely áthelyezési 
munkálatokra irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy 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 
    a költségvetési és pénzügyi osztály 

Határidő: 2017. április 06. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
13. Javaslat 2017. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő 

edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés 
megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója  
                         Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Bencsik urat a Dunanett Kft. operatív igazgatóját. A 2017. 
április-december hónapokra vonatkozó keretszerződés megkötésére kerül 
sor.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
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Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
169/2017. (III.16.) határozata 

2017. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötéséről 

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

képező vállalkozási keretszerződést, bruttó 62.596.424,- Ft összegben megköti 
a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel. 

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

közigazgatási területén végzett köztisztasági feladatok ellátására bruttó 
62.596.424,- Ft fedezetét a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. 
(II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5. mellékletében 4. 
Környezet-egészségügy dologi kiadások sorában biztosítja. 

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

hogy a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott vállalkozási 
keretszerződést írja alá.  

  
Felelős:  - a szerződés aláírásáért: 

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

Határidő:  2017. március 30. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

                       a jegyző 
                     - a költségvetés módosításának előkészítésében való 

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

Határidő:   a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. 
április-december hónap – megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szolgáltatási keretszerződés közfeladatok ellátására a DVG-t érintőleg. 
Üdvözlöm Mádai Balázs elnök-vezérigazgató urat. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
170/2017. (III.16.) határozata 

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés -2017. április-december hónap- megkötéséről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatok 2017. április-december hónapban történő ellátására bruttó 
770.427.905,- Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést köt. 

 
2.) A szerződés I. (Erdőfenntartás, erdészeti munkák), II (Parkfenntartás, városi 

parkok zöldterületek fenntartása), X. (köztéri műtárgyak és berendezések 
karbantartása), XI. (Köztéri játszóeszközök karbantartása), XIII. (Ünnepi 
zászlózás), XIV. (Út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása), XV. 
(Közúti tartozékok karbantartása), XVI. (Hidak karbantartása buszmegállók 
üvegezése), XXII. Dr. Molnár László emlékpark fenntartási munkái), XXIV. 
(Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása)  sorokat érintő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2017. (II.17.) rendelet 5. 
mellékletének 2. számú Városüzemeltetés alcím alatt szereplő dologi kiadások 
előirányzat során 56.499.533,- Ft többletfedezetet biztosít az 5.b melléklet 
általános tartalék soráról történő átcsoportosítás útján. 

 
3.) A szerződés XXV. (Védmű zöldterületeinek gondozása, fenntartása, telephely 

üzemeltetés, Duna-parti játszótér üzemeltetése), XXVI. (Partvédelmi feladatok), 
XVII. (Közkifolyók üzemeltetése), XIX. (Övárkok tisztítása) sorokat érintő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 2/2017. (II.17.) rendelet 5. 
mellékletének a 3. számú Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás alcím alatt szereplő 
dologi kiadások előirányzat során 25.728.389,- Ft többletfedezetet biztosít az 5.b 
melléklet folyamatban lévő kötelezettségek vállalások tartalék, valamint 
2.391.558,- Ft többletfedezetet a 5. melléklet 2 városüzemeltetés sorairól történő 
átcsoportosítás útján. 
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4.) A szerződés III (Hó és síkosság mentesítés), IV. (Közterületek tisztán tartása, 

kézi út és járdatisztítás), V. (Parkok és zöldterületek tisztítása, szemétszedés), 
VI. (erdőterületek és közutak melletti területek tisztítása), VII. (Köztéri 
hulladékgyűjtő edények karbantartása, pótlása), VIII. (Egyéb köztisztasági 
feladatok, illegális hulladékok elszállítása), IX. (Úttisztítási tevékenységek-
autóbusz megállók takarítása), XX. (Utak pormentesítése), XXIII. (Közúti baleset 
utáni takarítás)  sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 2/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének a 4. számú Környezet-
egészségügy alcím alatt szereplő dologi kiadások előirányzat során 3.205.544,- 
Ft többletfedezetet biztosít az 5. melléklet 2 városüzemeltetés soráról történő 
átcsoportosítás útján. 

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

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2017. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 

              a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Határidő: 2017. április 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
15. Javaslat Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes 

tervének elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére és a 
vállalkozási szerződés aláírására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Új csápos kút engedélyi tervek, árajánlatok értékelésére és vállalkozási 
szerződés aláírására kerül sor. A napirendet lezárom, de szeretnék ennek 
a napirendnek a jelentőségéről egy pár gondolatot elmondani, és a sajtót 
megkérném, hogy ez jusson el a tisztelt érdeklődőkhöz. Az a probléma, 
amelyet egyébként nyilánvalóan az ellenzékkel szemben másképp látok, 
és azt mondom, hogy mi, a városvezetés január hónap folyamán ugye a 
meleg vízzel összefüggő problémákat próbálta azonnal és hatékonyan 
koordinálni. A probléma pontosan a csápos kút megléte vagy nem 
megléte kérdéskörből adódott. Köszönhetően ugye a kifejezetten extrém 
hideg időjárásnak – mindannyian emlékszünk, nagyon rég volt ilyen idő 
januárban – a víz, a Duna vízállásának igen alacsony mértékére, és 
egyébként azon szakmai megjegyzésére a DVCSH-nak már akkor 
indítványozták ugye egy csápos kút megvalósítását, erre fog most sor 
kerülni, amennyiben elfogadja a közgyűlés. Itt beérkezett árajánlatok 
értékelésére és vállalkozási szerződés aláírására, hogy ilyen és hasonló 
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problémák Dunaújvárosban bármilyen időjárási körülmények között is ne 
fordulhassanak elő a jövőben. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
171/2017. (III.16.) határozata 

Dunaújváros vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének 
elkészítésére beérkezett árajánlatok értékelésére 

és a Vállalkozási szerződés aláírására 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy Dunaújváros 

vízellátását biztosító új csápos kút engedélyes tervének elkészítésével és az 
engedélyezési eljárás lefolytatásával a MÉLYÉPTERV Komplex Zrt.-t (1012 
Budapest, Várfok u. 14.) kívánja megbízni nettó 14.000.000 -Ft. + ÁFA (bruttó: 
17.778.000.- Ft) összegben. 

   
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6 /2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5. b. melléklet „Felhalmozási céltartalék” alcím alatt 
szereplő „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható 
keret és közbeszerzési fedezet) „  sorából átcsoportosított összeg biztosítja. Az 
átcsoportosított összeg a rendelet 7 a. mellékletében a „Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás” alcím alatt „Csápos kút tervezése és eng. eljárás lefolytatása” 
megnevezéssel kerüljön rögzítésre.  

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

hogy  a  határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában a 
határozat mellékletét  képező Vállalkozási szerződést a MÉLYÉPTERV Komplex 
Zrt.-vel írja alá. 

     
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  2017. március 31. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                         közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
   - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. március 31. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

16. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és 
Vasmű út felújítására 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út felújítása című 
napirend. DVG. Na, most látszólag DVG. A napirendet lezárom. A 
költségvetésbe beépítettük, de Szepesi alpolgármester úr folyamatos 
egyeztetésben van pont az útfelújításokkal kapcsolatban az NFM egyik 
helyettes államtitkárával, hogy megpróbáljunk állami forrásból, és ugye 
közel négyszázmillió forintról beszélünk, ne önkormányzati büdzséből 
megvalósítani, ez pont a napokban alpolgármester úr és köztem ez a 
kérdéskör szóba került. Négy nagyon meghatározó főútjáról van szó a 
városnak, mindenkit érint szinte, akik vidékről járnak be, ők is, gondoljuk 
végig, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa és a Vasmű út felújítása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
172/2017. (III.16.) határozata 

Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út 
és Vasmű út felújításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. összesen bruttó 

389.999.963,-Ft összegű árajánlatát Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, 
Dózsa György út és Vasmű út felújítására vonatkozóan és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a DVG 
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Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel. írja alá. 
 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2017. március 24. 
                    - a szerződés aláírására: 2017. március 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az útfelújításokhoz szükséges 

fedezetet bruttó 389.999.963,- Ft értékben 6/2017. (II. 17.) Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelet 7b. melléklet – „2. Városüzemeltetési 
feladatok/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály” „9. Dózsa Gy. út – 
Baracsi körforgó külső forgalmi sáv felújítása” - szakfeladatról 50.000.000,- Ft, „11. 
Kistemető u. felújítása” - szakfeladatról 40.000.000,- Ft, „14. Venyimi út felújítása” 
- szakfeladatról 100.000.000,- Ft, illetve a „16. Belterületi utak Aranyvölgyi út, 
Vasmű út, Dózsa Gy. út felújítása” - szakfeladatról 200.000.000,- Ft 
átcsoportosítással biztosítja. 
 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. március 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
17. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási 

feladatok ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Vízi Társulat kapcsán önkormányzati hozzájárulás biztosítása. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
173/2017. (III.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok ellátására 
vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a térségi vízgazdálkodási feladatok 

egységes és biztonságos ellátása érdekében – a határozat mellékletét képező – 
megállapodást, és üzemeltetési szerződést köt a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási 
Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 2017.01.01-2018.06.30. tartó 
időszakra, mely feladathoz 3.440.000.- Ft/év hozzájárulást biztosít.  

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

hogy a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 
2017.01.01-2018.06.30. tartó időszakra a megállapodást és az üzemeltetési 
szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 

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

Határidő: 2017. március 30. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. pontban meghatározott 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. 
melléklet/ 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás/3. dologi kiadások előirányzat 
során fedezet biztosít, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. évi költség 
fedezetét a 2018. évi költségvetés tervezése során biztosítsa. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a soron következő költségvetési módosítás 
során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosítása 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

18. Javaslat a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházására 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
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Cserna Gábor polgármester: 

 
A közterületi reklám célú hasznosítási jog átruházása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
174/2017. (III.16.) határozata 

a közterületek reklám célú hasznosítási jogának átruházásáról  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros közigazgatási területén 
lévő közterületek reklám célú hasznosítási jogát határozott időre 2018. december 31-
ig a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra 
ruházza és felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 a polgármester 

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

Határidő:  2017. március 20. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
19. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására 

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

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Varga Zoltán, a Sámántánc Alapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rockmaraton. Hát, nekem ez az egyik kedvenc témám. Mindenkinek 
ajánlom figyelmébe, hogy egyébként amennyi félelem volt itt ugye három 
évvel ezelőtt, hogy milyen visszhangja lesz Dunaújvárosban a 
Rockmaratonnak, semmi gond, soha semmilyen gond nem volt. Most kerül 
sor az idén harmadszorra nyár folyamán. Tavaly ugye egy Guiness 
rekorddal szolgáltak, mert csütörtöktől a következő vasárnapig tartott. 
Most ezért nem is tudnám támogatni, hogy ugyanakkora forrást 
biztosítsunk rá, mint a tavalyi évben, hiszen most egy egyhetes történetről 
beszélünk. Ugye tízmillió forint szerepel az „A” változatban. 
Természetesen egyeztetve Varga Zoltán tanár úrral, főszervezővel, én 
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indítványozom, hogy az „A” változatba a tízmillió forint helyett hetesmillió 
forint kerüljön be, és ennek alapján szavazzon a közgyűlés. 
 
Aki támogatja ezen módosítással együtt az „A” változatot, kérem, igennel 
szavazzon!  
 

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

 
175/2017. (III.16.) határozata 

a Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy 2017. júliusában a 
dunaújvárosi Szalki-szigeten rendezzék meg a Rockmaraton Fesztivált, és a 
szervező Sámántánc Alapítvány részére 7.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosít, amit a rendezvényhez szükséges összes engedély 
csatolását követő 15 napon belül átutal az Alapítványnak; a támogatás a 2017. 
évi költségvetési rendelet 5. a melléklet  „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” 
Rockmaraton Fesztivál sor terhére biztosítandó, azzal, hogy a fedezetnövekedés 
biztosítása érdekében az 5. b. melléklet 24.4 „Pénzeszköz átadások tartaléka” 
sor terhére a Közgyűlés a hivatkozott előirányzatot 2.000.000,- Ft-tal megemeli. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét képező - 
támogatási szerződést az 1. pontban előírtak teljesülését követően írja alá.  

 
       Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgató 
       Határidő: a szükséges engedélyek benyújtását követő 8 munkanapon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

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

 
      Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És egyébként ajánlom önöknek, hogy… Hozzáteszem, ez nem az én 
zenei műfajom, de egyébként ajánlom önöknek, hogy érdemes 
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lelátogatni… Így van, osztályvezető asszony, nem az én zenei műfajom. A 
közgyűlés elfogadta. Nem bántólag mondtam. Hanem pont fordítva, tehát 
mert értékeltem a humorát. 

 
20. Javaslat a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény 

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

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Pető Zsolt, az Euroshow Kft. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Sportágválasztó rendezvény. No, egye fene! Ez egy fontos dolog, de én a 
kérelemben szereplő kétmillió forintot nagyon soknak tartom. Ja, látom, 
bocsánat, már a forgatókönyvben is ugye a fele szerepel a határozati 
javaslatban, egymillió forint, azt magam is tudom támogatni. Kérem is 
majd Izsák Máté képviselőt, hogy velem együtt majd vegyen részt ezen a 
rendezvényen, mint bizottsági elnök. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
176/2017. (III.16.) határozata 

a VIII. Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvény támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az EUROSHOW Kft. VIII. 
Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó c. rendezvényének támogatására 1.000.000,- 
forint, azaz egymillió forint vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
A támogatást az EUROSHOW Kft. (1031 Budapest, Római part 19.) kapja. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetési rendelete 5. b. melléklet 24.4 Pénzeszköz átadások tartaléka 
előirányzat sorról történő átcsoportosítás útján az 5. melléklet 13. Sport célok és 
feladatok – 5. Egyéb kiadások kiemelt előirányzati soron fedezetet biztosít. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján az Euroshow Kft-vel a határozat mellékletét képező 
céltámogatási szerződést írja alá, továbbá felkéri, hogy intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére:  2017. március 31. 
                    - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap 
                    - a pénzügyi teljesítésre:  2017. április 28.  
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

21. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és 
Működési Szabályzata 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 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Bartók Kamaraszínház SZMSZ-ének jóváhagyása. Üdvözlöm Őze Áron 
igazgató urat, akiről el kell mondanom egy-két gondolatot, úgy ahogyan 
elmondtam Farkas Lajos úr kapcsán. Őt nem ismerem régóta, de láttam A 
tanú című filmet. Minden tiszteletem az édesapjáé. Beszélgettünk 
bemutatkozásakor egyébként az édesapjáról, kaptam is egy nagyon szép 
kiadványt. Emlékszünk, hogy egy évvel ezelőtt mennyien sikoltoztak 
ebben a városban, hogy hogyha váltás lesz a Bartók élén, nem megyünk, 
nem megyünk, nem megyünk, és üres lesz a ház. Nem. Óriási, amit az 
igazgató úr és csapata visz. Ugyanolyan jellegű színfolt, a kultúra egyik-
másik szegmenséről beszélünk, múzeum, Bartók. Mind a ketten nagyon 
nagy emberi és szakmai hozzáállással vezetik az intézményüket, úgyhogy 
csak így tovább Őze Áron úr. A lehető legnagyobb megelégedéssel 
szoktam a színházban folyó szakmai munkáról nyilatkozni, és ez 
nagyrészt önnek köszönhető.  
 
Aki támogatja az SZMSZ jóváhagyását, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
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Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

177/2017. (III.16.) határozata  
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési 

Szabályzatának jóváhagyásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. április 3-i hatállyal jóváhagyja a 
határozat mellékletét képező Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti 
és Működési Szabályzatát, egyúttal a Közgyűlés hatályon kívül helyezi a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyásáról szóló 650/2015. (XI.19.) határozatát. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 

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

Határidő: 2017. április 3. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

22. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységének 
értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kleinné Németh Judit az Egészségmegőrzési Központ intézmény- 

 vezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm tisztelettel Kleinné Németh Judit igazgatónőt! Az 
Egészségmegőrzési Központ tavalyi beszámolója. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
178/2017. (III.16.) határozata 

az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés mellékletét 

képező beszámolót az Egészségmegőrzési Központ 2016. évi tevékenységéről. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 

határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
részére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

    a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő:   2017. március 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
23. Javaslat a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására a Sanitatem Kft.-

vel kötött feladatellátási szerződés módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  dr. Makkai Noémi házi gyermekorvos 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérdezem dr. László Borbála igazgatónőt, hogy a meghívott orvosok itt 
vannak-e. Nincsenek. 3. számú háziorvosi körzet Sanitatem Kft.-vel kötött 
szerződés módosításáról döntünk. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
179/2017. (III.16.) határozata 

a 3. számú házi gyermekorvosi körzet ellátására 
a Sanitatem Kft-vel kötött feladatellátási szerződés módosításáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Sanitatem Korlátolt 
Felelősségű Társaság (képviseli: dr. Makkai Noémi) között 2014. július 8-án 
létrejött feladat-ellátási szerződés a jelen határozat 1. melléklete szerinti 
formában és tartalommal módosításra kerüljön.  

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

a hatályos feladat-ellátási szerződés 1. számú módosítását és a határozat 2. 
mellékletét képező egységes szerkezetű feladatellátási szerződést aláírja és a 
Sanitatem Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét a határozat 
megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. április 14. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

feladatellátási szerződés 1. számú módosítása 1-1 példányát küldje meg a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 
és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. április 14. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

24. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston 
Erzsébet házorvossal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatára 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  dr. Ágoston Erzsébet, háziorvos 

                   Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a Fejér Megyei Kormányhivatal  
                   Dunaújvárosi Járási Hivatalának népegészségügyi osztályvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Dr. Ágoston Erzsébettel kötött szerződés felülvizsgálatáról döntünk.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

180/2017. (III.16.) határozata 
a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására dr. Ágoston Erzsébet 

háziorvossal kötött feladatellátási szerződés felülvizsgálatáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a dr. Ágoston Erzsébet egyéni vállalkozó 
háziorvos között a dunaújvárosi 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 
2012. május 29-én létrejött és 2013. június 20-án módosított feladat-ellátási 
szerződést a szerződés 24. pontja alapján, 6 havi felmondási idő figyelembe 
vételével, 2017. március 31. napjával felmondja, azzal, hogy a felmondási idő 
utolsó napja 2017. szeptember 30. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy nem zárkózik el a 

feladatellátási szerződés közös megegyezéssel történő, a felmondási időtől 
korábbi megszüntetésétől sem, továbbá tájékoztatja dr. Ágoston Erzsébet egyéni 
vállalkozó háziorvost arról, hogy ha az 1. pontban írt felmondási idő alatt az 
egészségügyi szolgáltató az önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a feladatellátási szerződés 25. pontja szerinti felmondási jogát 
gyakorolja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy dr. Ágoston Erzsébet egyéni vállalkozó háziorvost a határozat 
megküldésével a határozat 1. számú melléklete szerint, az önálló egészségügyi 
tevékenységre való jogosultság elvesztése esetén a határozat 2. számú 
melléklete szerint tájékoztassa a határozatban foglaltakról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:  - 2017. március 20.  (1. számú melléklet esetén) 

 - az önálló egészségügyi tevékenységre való jogosultság elvesztésétől 
való tudomásszerzés időpontja (2. számú melléklet esetén) 

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

az esetleges közös megegyezés esetén az erről szóló megállapodást aláírja az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság előzetes véleményeztetése után. 

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

határozatot küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. március 20. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 
15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását a dr. Ágoston Erzsébettel kötött 
feladatellátási szerződés megszűnése napjától helyettesítő háziorvossal kötött 
megbízási szerződéssel kívánja biztosítani. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 15. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását helyettesítéssel vállaló orvossal kötendő 
megbízási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság előzetes 
véleményeztetését követően, továbbá a működési engedély megkérésére és a 
finanszírozási szerződés megkötésére. 

      
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a megbízási szerződés aláírására: a helyettesítést vállaló orvossal 
                  történő megállapodást követően haladéktalanul 
                - a működési engedély megkérésére és a finanszírozási szerződés  

 megkötésére: a helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését 
 követően haladéktalanul. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
25. Javaslat az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító 

okiratának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Van még napirend? “Egészségkárosodott emberekért” Alapítványt… 
Indítványozom, hogy mivel nem tudunk nevet mondani per pillanat, és úgy 
látom, más sem, így ebben a formában fogadjuk el, és ha kell, igazgatónő, 
akkor térjünk rá vissza egy másik közgyűlésen. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
181/2017. (III.16.) határozata 

az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány 
alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 

„Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány kuratóriumi elnöke és tagjai: Dr. 
Zathureczky György Csabáné, Tolnai Erika, Dr. Tóth Pál, Böröczky Ildikó, Szente 
Csabáné és Bardocz Éva lemondását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Egészségkárosodott emberekért” 

Alapítvány kuratóriumi elnökének határozatlan időre Kondor Lászlót kéri fel. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Egészségkárosodott 

Emberekért” Alapítvány kuratóriumi tagjának határozatlan időre Szilágyi Miklóst 
és …………………. kéri fel.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy Balogh Gyula 

Bogumil az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapítója az alapítói 
jogait és kötelezettségeit véglegesen és feltétel nélkül átruházza Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jogszabályi változásokra tekintettel 

az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány alapító okirata módosítására az 
alábbi módosító okiratot fogadja el:  

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Balogh Gyula Bogumil alapítók 
az „Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány többször módosított alapító 
okirata alábbi módosító okiratát fogadja el: 
 
1. A preambulum az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 
„Balogh Gyula Bogumil (2400 Dunaújváros, Vasmű út 65. 8. 2.) alapító a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek figyelembe 
vételével az alapítói jogait és kötelezettségeit véglegesen és feltétel nélkül 
átruházza                       Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatára 
(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.).” 
2. Az alapító okirat 4.2. pontja második mondatában a „négy” szövegrész helyébe a 
„három” szövegrész kerül. 
 
3. Az alapító okirat 6.) pontja az alábbiak szerint módosul: 
„6.) Az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium. A kuratórium az alapítvány legfőbb 
döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintéző szerve, amely az alapító által választott 
tagokból és a közülük választott elnökből áll. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető 
tisztségviselői. A kuratóriumi tisztség a tisztségre megválasztott személy általi 
elfogadással jön létre. A kuratórium 3 (három) természetes személyből áll, a tagság 
határozatlan időtartamra szól. 
 
A kuratórium elnöke:  
Kondor László an.: Baumgartner Terézia Dunaújváros, Vörösmarty M. 
u. 9. 2. 2. 
 
A kuratórium tagjai: 
Szilágyi Miklós an.: Klettner Anna Dunaújváros, Esze T. u. 13/c. 1. 2. 
…………………. an.: ……………….. …………………………………………..” 
 
4. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 
 
Dunaújváros, 2017. március ... 
 
 

Cserna Gábor 
polgármester 

Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata képviseletében 

alapító 

Balogh Gyula Bogumil 
alapító 

 
Záradék: 
Az alapító okirat módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése a 2017. március 16-i ülésén a …/2017. (III.16.) határozatával fogadta el.” 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

az 5. pontban elfogadott módosító okiratot és e határozat mellékletét képező 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. március 31. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

változás bejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári Törvényszék 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. április 7. 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

„Egészségkárosodott emberekért” Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát az önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
26.  Javaslat a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtására 

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

Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ovi-Foci. Eddig ugye ebben a programban – üdvözlöm igazgatónőt – nem 
tudom, hogy hány óvodával vagyunk bent, ugye kettő óvodával együtt, és 
itt most egy harmadik meg negyedik pályázati lehetőségről van szó. Az „A” 
változat egy, a „B” változat kettő óvodai pályázatról, óvodai egységről szól. 
Egyébként egy nagyon komoly szakmai elismerést kapott az óvoda az 
elmúlt hetekben. Megkérem igazgatónőt, hogy legyen kedves a 
közvéleményt erről röviden – ha kérhetem – tájékoztatni. 
 

Gyenes Józsefné a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője: 
 

Tehát bázisintézménnyé avanzsáltunk, ami azt jelenti, egy nagyon komoly 
pályázati lehetőség ez az óvodánknak. Nagyon kevesen nyertek az 
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országban. Fejér megyében két óvoda nyerte meg, köztük mi is. Ez azt 
jelenti, hogy a Dunaújvárosi Óvoda fogadhatja az ország területéről az 
érdeklődőket, bemutató foglalkozásokat tarthatunk, illetve olyan minősítés 
ez, hogy minden óvodapedagógusunk alkalmas arra, hogy az érdeklődő 
nagyközönség fele megnyissuk a kapuinkat, és az egyetemről, főiskolákról 
kikerülő kollegák elvégezhetik nálunk a szakmai gyakorlatot, tehát ez is a 
címhez tartozik. Én nagyon örülök ennek a lehetőségnek, hiszen 
megmutathatjuk magunkat, és azt gondolom, hogy az a szakmai munka, 
amely folyik most az óvodán belül, az most nyilvánosságra kerülhet, és 
bebizonyíthatjuk, hogy nagyon értékes munka folyik, és nagyon értékesek 
a kollegák, akik ott dolgoznak. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, és gratulálok az elismeréshez. Jó munkát kívánok. 
Szavaztunk a határozati javaslatról? 
 
Aki támogatja a „B” változatot, tehát a kettő óvoda opciót, az kérem, ennek 
alapján döntsön! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
182/2017. (III.16.) határozata 

a „Nemzeti Ovi-Sport Program”-ban pályázat benyújtásáról  
a Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Tagóvodája és 

a Margaréta Tagóvodája vonatkozásában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, 
egyúttal az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az 
Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó 
Nemzeti Ovi-Sport Programot. 

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

megfogalmazottak alapján úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc 
Tagóvodája (2400 Dunaújváros, Gábor Dénes utca 7.) és a Margaréta 
Tagóvodája (2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.) vonatkozásában Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Nemzeti Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítványhoz műfüves-multifunkciós pályák létrehozása 
érdekében, egyúttal kötelezettséget vállal arra, hogy az Ovi-Foci Közhasznú 
Alapítvánnyal a pályázat pozitív elbírálásáról szóló értesítést követő 60 napon 
belül támogatási szerződést köt.  

 
Felelős:  - a pályázat benyújtásáért: 

       a polgármester 
     - a pályázat benyújtásában való közreműködésért: 

  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
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Határidő: - a pályázat benyújtására: a 2017. március 31. 
  

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány 
rendelkezésére bocsátja a jelen határozat 2. pontjában kijelölt óvoda azon 
adatait és dokumentumait, melyek a pályázat megvalósításához szükségesek, 
továbbá gondoskodik a pályázathoz kért nyilatkozatok megtételéről, és a 
szükséges igazolások beszerzéséről. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a pályázat megvalósításához 

az Ovi-Foci Közhasznú Alapítványon keresztül önrészt (fejlesztési támogatást) 
biztosít, melynek bruttó összege tagóvodánként 3.850.000 Ft, azaz hárommillió-
nyolcszázötvenezer forint.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

2. pontjában meghatározott tagóvodák száma alapján számított önrészt, 
összesen 7.700.000 Ft, azaz hétmillió-hétszázezer forintot Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 
rendelete 5.b melléklet „„24.3 Intézményi tartalék” című soráról a 7.e melléklet 
„K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre” című 
sorára átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

hogy a jelen határozat 5. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi 
költségvetés soron  

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

        a jegyző 
      - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

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

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen határozatnak az Alapítvány részére 
történő megküldéséről. 

 
Felelős:   - a határozat megküldésért: 

        a polgármester 
      - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

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

27. Javaslat az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép 
beszerzésére kérelem benyújtására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugyanezzel összefüggésben Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges 
gép beszerzéséhez benyújtandó kérelmet céloz meg a határozati javaslat. 
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Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
183/2017. (III.16.) határozata 

az Ovi-Foci pályák karbantartásához szükséges gép beszerzésére  
érdekében kérelem benyújtásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy a „Nemzeti Ovi-Sport Program” keretén belül a Dunaújvárosi Óvoda 
tagintézményeiben megvalósított ovi-foci műfüves pályákhoz karbantartó gép 
beszerzésére kérelmet nyújt be a Nemzeti Ovi-Foci Közhasznú Alapítványhoz. 

 
Felelős:   - a kérelem benyújtásáért: 

        a polgármester 
      - a kérelem benyújtásában való közreműködésért: 

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

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

meghatározott beszerzés önrészét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 5. 
melléklet „9. Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” című dologi kiadások 
soráról a 7.e melléklet „K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson kívülre” című sorára átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

hogy a határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi 
költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

        a jegyző 
      - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

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

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen határozatnak az Alapítvány részére 
történő megküldéséről. 

 
Felelős:  - a határozat megküldésért: 

       a polgármester 
     - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. március 31. 
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28. Javaslat a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatására infúziós 

pumpák beszerzése céljából 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány  
                    kuratóriumi elnök 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújváros és Környéke, röviden szólva a mentős alapítvány 
támogatására infúziós pumpák beszerzése céljából. 
 
Kérem, döntsenek! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

184/2017. (III.16.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány támogatásáról 

infúziós pumpák beszerzése céljából 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy infúziós pumpák beszerzése céljából egyszeri, vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány (2400 Dunaújváros, 
Kossuth utca 2/c) részére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

1. pontjában meghatározott beszerzés céljára 200.000 Ft, azaz kétszázezer 
forintot biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 5.a melléklet „10.3 Szociális és 
egészségügyi szervezetek támogatása” című soráról. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomással bír 

arról, hogy a rendezvény időpontja miatt a támogatás már kiutalásra került a 
polgármesteri rendezvénykeret terhére, ezért annak visszapótlásáról jelen 
határozatban foglaltakkal alapján rendelkezik. 

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

hogy a jelen határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi 
költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

        a jegyző 
      - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy gondoskodjon jelen határozatnak a Dunaújváros és 
Környéke 04 Alapítvány részére történő megküldéséről. 

 
Felelős:    - a határozat megküldésért: 

         a polgármester 
       - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

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

 
29. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatására a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése 
céljából 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke                   
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért  
                    Közalapítvány kuratóriumi elnök 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbiztonsági rendezvénysorozatunkra tudnánk másfélmillió forintos, 1,6 
millió forintos támogatást adni. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
185/2017. (III.16.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról a 
„Közbiztonsági Rendezvénysorozat” megrendezése céljából 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 

Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 2.) a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat”-ra 
irányuló támogatási kérelmét. 

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

meghatározott támogatásra 1.600.000 Ft, azaz egymillió-hatszázezer forintot 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 5. melléklet „8. Közbiztonsági 
feladatok” című dologi kiadások előirányzati soráról. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy jelen határozat 
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mellékletét képező Támogatási szerződést írja alá, és a 
kötelezettségvállalásokat a nyilvántartásban rögzítse. 

 
Felelős:   - a szerződés aláírásért:  

        a polgármester 
      - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
        a polgármester 

      - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                          közreműködésért: 

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

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy gondoskodjon jelen 
határozatnak a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
részére történő megküldéséről. 

 
Felelős:   - a határozat megküldésért: 

        a polgármester 
      - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Álljunk meg is egy szóra! Merthogy szeretném önöket tájékoztatni, ez egy 
igen komoly elismerés, hogy a Fejér Megyei Rendőrnap 04. hó 21-én, 
pénteken, április 21-én, pénteken Dunaújvárosban lesz. Főbb eseményei: 
a Városháza téren tartandó megnyitó, a múzeumban tartandó szakmai 
kiállítás, amely a közbiztonsággal kapcsolatos. Ez egy nagyon komoly 
elismerése egyébként nemcsak a városunknak, természetesen a 
kapitányságon folyó szakmai munkának. 

 
30. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

támogatására közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének 
céljából 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke                   
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért  
                    Közalapítvány kuratóriumi elnök 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szavaztunk? Nem. A 29. napirendnél tartunk? „A” meg egy „B” változat 
van előttünk. A „B” változatot teszem fel szavazásra. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
186/2017. (III. 16.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány támogatásáról 
közbiztonságérzetet növelő eszközök beszerzésének céljából 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése fenntartja azon 

szándékát, hogy a közbiztonságérzet növelése érdekében a 2016. december 15-
én kelt 819/2016. (XII. 15.) határozatában foglaltak alapján továbbra is támogatja 
a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványt (2400 Dunaújváros, 
Városháza tér 2.) és további 3.000.000,- Ft azaz hárommillió forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújt ablakra szerelhető riasztóeszközök beszerzése és 
felszerelése céljából. 

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

meghatározott támogatást az alábbi feltételek mellett nyújtja: 
 – 900.000,- Ft, azaz kilencszázezer forint erejéig minimum 1.800 db eszköz 

beszerzésére és felszerelésére Dunaújváros Óváros, Táborállás, Pálhalma, 
Baracsi úti szakaszon, 

 – 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint erejéig minimum 900 db  eszköz 
beszerzésére és felszerelésére a Dunaújváros Béke városrész, Kertváros 
területén, illetve 

 – 450.000,- Ft, azaz négyszázötvenezer forint erejéig minimum 900 db  eszköz 
beszerzésére és felszerelésére a Dunaújváros Új Vasmű út, Apáczai Csere János 
út, belső Római városrész területén. 

 A támogatási összegből fennmaradó rész a felszerelést és kivitelezést végző 
szervezetek részére a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítványon keresztül kerül átadásra.  

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

foglaltakra figyelemmel a jelen határozat mellékletét képező, a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány között 2016. december 20. napján létrejött 
támogatási szerződés 1. számú módosítását elfogadja, egyben felkéri 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a támogatási szerződés 1. 
számú módosítását írja alá, és a kötelezettségvállalások nyilvántartásban való 
rögzítéséről gondoskodjon. 
 
Felelős: - a szerződésmódosítás aláírásért:  

    a polgármester 
  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
    a polgármester 

  - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                      közreműködésért: 

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:   2017. március 31. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 

meghatározott támogatásra 3.000.000,- Ft azaz hárommillió forintot biztosít 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 
önkormányzati rendelete 5.b melléklet „Általános tartalék” című előirányzati soráról 
a rendelet 5.a melléklet „8. Közbiztonsági feladatok 8.3 Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítvány” című sorára átcsoportosítás útján. 
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
           - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy gondoskodjon jelen 
határozatnak a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány részére 
történő megküldéséről. 
 
Felelős:    - a határozat megküldésért: 

     a polgármester 
   - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
31. Javaslat pentelei rendezvények és események támogatására 

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

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szabó Tamás, a PERI SE elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Szabó Tamás igazgató urat! A pentelei rendezvények és 
események támogatása című napirendi pont. Én nem értek egyet személy 
szerint, a két és félmillió forintos támogatást túl nagy összegnek, túlzónak 
tartom, én egymillió forint támogat… Miközben a rendezvényekre szükség 
van, tehát nem erről beszélek. Hanem arányában az összeget tartom 
túlzónak. Szemben nyilván nem kívánom, és nem is szabad minősíteni 
program és program, de tehát nem az a nívó, azért nem az a nívó, amit 
mondjuk, a Tourinform cégünk produkálni tud. Ez nem baj. Bár én 
többször kértem a szervezőket, hogy a Tourinformot vonják be, ez nem 
igazán történt meg eddig még. A rendezvényeknek helye van ebben a 
városban, Szabó úr, mindenképpen helye van, szükség van rá. Én az 
összeget tartom túlzónak, és ezért javasoltam az egymillió forintot. Tessék 
frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
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Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az összegre 
tennék akkor javaslatot. A helyes összeg egymillió forint lenne. Ezután 
szeretnék döntést kérni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezt tettem meg az előbb. Nem tetszett figyelni. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Ja. Bocsánat! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Semmi gond. 
 
Aki az egymillió forintos támogatás odaítélését pozitívan tudja elbírálni, az 
kérem, az igen gombot nyomja meg! 
 

Cserna Gábor polgármester 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 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
187/2017. (III.16.) határozata 

pentelei rendezvények és események támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a PERI SE által szervezett 

pentelei rendezvényekre és eseményekre 1.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosít a 2017. évi költségvetési rendelet 5.a mellékletben ezen 
határozat alapján létrehozott  „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” „Pentelei 
nagyrendezvények” sor terhére azzal, hogy a fedezetnövekedés biztosítása 
érdekében az 5. melléklet 9. „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” sor dologi 
előirányzatát a Közgyűlés 1.000.000,- Ft-tal csökkenti. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét 
képező - támogatási szerződést az 1. pontban előírtak teljesülését követően írja 
alá.  

 
        Felelős:     - a határozat végrehajtásáért:  
                            a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a jogi és szervezési igazgató 
        Határidő:     2017. március 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban elhatározottakat a 2017. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  
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      Felelős:         - a költségvetés módosításáért: 
              a jegyző 
            - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő:          a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
32. Javaslat a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete támogatási 

kérelmének elbírálására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Miskolczi László, a Horvátok és Szerbek Egyesülete elnöke 
                   Mohainé Csupity Zsófia, a Horvátok és Szerbek Egyesülete titkára 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Horvátok és Szerbek Egyesületének támogatási kérelme, egy „A” és egy 
„B” változat van előttünk. „A” támogató, „B” elutasító. 
 
Aki támogatja az „A” változatot, kérem, igennel szavazzon! Ötszázezer 
forint szerepel az „A” változatban! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
188/2017. (III.16.) határozata 

a Dunaújvárosi Horvátok és Szerbek Egyesülete 
 támogatási kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Horvátok és Szerbek Egyesülete (2400 Dunaújváros, Apáczai Csere János u. 
11., képviseli: Miskolczi László elnök) részére a fennállásuk „40 éves jubileumi 
rendezvényének támogatása” céljából 500 000 Ft, azaz ötszázezer Ft vissza 
nem térítendő támogatást nyújt. 

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

foglalt kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. 
(II.17.) önkormányzati rendelet 5. a melléklete 20. Nemzetiségi ügyek feladat 
„20.3. Működési támogatás tartaléka” című soráról a „20.1. Nemzetiségi 
önkormányzatok támogatása” című sorára történő átcsoportosítás útján biztosít 
fedezetet. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy az 1.) pontban meghatározott döntés alapján a határozat 
mellékletét képező céltámogatási szerződést írja alá és intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:   - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap 
        - a pénzügyi teljesítésre: 2017. augusztus 01. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy a határozat 2. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi 
költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

       a jegyző 
     - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

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

  
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Horvátok és 
Szerbek Egyesülete elnöke részére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:    2017. március 31. 
  
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
        
33. Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 

Tagintézménye diákjai vajdasági kiránduláson való részvételének 
támogatására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Farkas Márta, a „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Dózsa György, nekem akkor is Szilágyi Erzsébet Általános Iskola. Tehát a 
Szilágyi iskola diákjainak vajdasági kiránduláson… Hát, aki figyelt, erről 
beszéltem, határon túli magyarok támogatása. Egyértelműen támogatni 
kell. És aki magyar szívű, magyar érzésű ember, az ilyen típusú 
napirendre csak igen gombot nyomhat, főleg, hogy gyerekekről is van 
benne szó. Az „A” változatot tudom én magam elképzelni. 
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Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! Valami élménybeszámolót 
kérünk, igazgató asszony, utána, képes formában! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

189/2017. (III.16.) határozata 
a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 
Tagintézménye diákjai vajdasági kiránduláson való részvételének 

támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dózsa György Általános Iskola 

Szilágyi Erzsébet Tagintézménye diákjai vajdasági kirándulásának 
támogatására 100.000,- forint, azaz százezer forint vissza nem térítendő 
támogatást nyújt. A támogatást a Szilágyi Alapítvány (2400 Dunaújváros, 
Bercsényi M. u. 10.) kapja. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. 
évi költségvetési rendelete 5. c melléklet 13.5.2. Oktatási és ifjúsági feladatok 
felosztható kerete cím előirányzatában fedezetet biztosít. 

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

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

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. március 31. 
      - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 15 nap 
      - a pénzügyi teljesítésre: 2017. május 5.  

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

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

 
Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 

         a jegyző 
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő:    2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
34. Javaslat az Intercisa Múzeum előirányzatának megemelésére régészeti 

adatrögzítés, és információk digitalizálása érdekében 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott:  Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A múzeum előirányzatának – üdvözlöm tisztelettel igazgatónőt, bocsánat 
– igazgató úr ma már sokszor napirenden volt. De most eljutottunk a 
napirendjéhez is, hogy napirenden legyen. A múzeum előirányzat 
megemelése régészeti, adatrögzítés és információ digitalizálása 
érdekében. „A” és egy „B” változat van előttünk. 
 
Aki az „A” változatot támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
190/2017. (III.16.) határozata   

 az Intercisa Múzeum előirányzatának megemeléséről régészeti 
adatrögzítés, és információk digitalizálása céljából 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum 

önkormányzati támogatását  1.237.446,- Ft-tal megemeli régészeti adatrögzítés 
és információk digitalizálása érdekében, a 2017. évi költségvetési rendelet 5. b 
melléklet „Intézményi tartalék” sor terhére, azzal, hogy az intézmény ezt az 
összeget elkülönítetten köteles kezelni, és felhasználásáról 2017. december 29-
éig köteles szakmai beszámolót és pénzügyi összesítést küldeni a 
polgármesternek, ami az önkormányzat SZMSZ-ében a támogatások 
elszámolására vonatkozó eljárásrend szerint kerül elfogadásra. 

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

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

 
      Felelős:      - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:      a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
 

35. Javaslat a 2593-as helyrajzi számú közterület elnevezésére 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont a vagyonkezelési szerződés a KLIK-kel, ugye 
erről már volt szó. Egy közterület elnevezése Csaba utcára. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

191/2017. (III.16.) határozata 
a 2593-as helyrajzi számú közterület elnevezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2593 helyrajzi számú névtelen 

utat Csaba utcának nevezi el, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
        Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:  
                             a polgármester 
                           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                             a jogi és szervezési igazgató 
        Határidő:      2017. március 31. 
  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2017. május 15. 
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36. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi 

helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló 
megismerésére, valamint a társasági általános költség és pénzügyi 
eredmény megtérítésével kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója 

                   Erős István, a KNYKK Zrt. Fejér megyei személyszállítási  
                   üzletágvezető-helyettes 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tavalyi 
beszámolójának megismerése, valamint a társaság általános költség és 
pénzügyi eredmény megtérítésével kapcsolatos döntés meghozatala. A 
határozati javaslat „A” és „B” változatot tartalmaz. 
 
Hozzászólás hiányában, aki a „B” változatot támogatja, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

192/2017. (III.16.) határozata  
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2016. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó beszámoló megismeréséről, 
valamint a társasági általános költség és pénzügyi eredmény 

megtérítésével kapcsolatos döntés meghozataláról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az 
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, a 
határozat 1. számú mellékleteként csatolt 2016. évi tevékenységi beszámolót 
megismerte, és elfogadja azzal, hogy 2016. évre a társasági általános 
költségeket, valamint a pénzügyi eredményt sem kívánja viselni, mivel ezen 
költségek nem képezik a felek között érvényes és hatályos közszolgáltatási 
szerződés tárgyát, és megállapítja, hogy a KNYKK Zrt.-nek 80.625 E Ft előleg 
visszafizetési kötelezettsége keletkezett 2016. évben az önkormányzat részére 
előlegként kiszámlázott 259.417 EFt-ból. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a 

jelen határozat 2. mellékletét képező 2017. január havi veszteségtérítési előleg 
kérelmét nem fogadja el, kéri az igény 1. pontnak megfelelő kiállítását, egyben 
hozzájárul, hogy az 1. pont szerint az önkormányzat részére visszajáró 
összegbe a KNYKK Zrt. 2017. január-április veszteségtérítési igénye 
beszámításra kerüljön. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a KNYKK Zrt. költségviselési 

módosítási javaslatával kapcsolatosan kinyilvánítja, hogy 2017. január 01-től a 
társasági általános költség viselését, és a pénzügyi eredmény viselésére 
vonatkozó, KNYKK Zrt. által kért szerződésmódosítási javaslatot nem fogadja 
el, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

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

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat az MMK Nkft. 2016. évi éves beszámolója elfogadására, valamint 

a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és könyvvizsgáló személyének 
megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk az MMK tavalyi beszámolója, valamint a 
társaság ügyvezető igazgatójának megválasztása és könyvvizsgáló 
személyének megválasztása. Ezért tartalmaz a határozati javaslat egy I. 
és egy II. változatot, amely nem alternatívája egyike a másiknak. 
 
I.-ről döntünk először, ez a tavalyi beszámolója az intézménynek! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
193/2017. (III.16.) határozata  

a MMK Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolóját 19.078 e Ft mérleg főösszeggel és 5.660 e Ft mérleg szerinti 
eredménnyel, valamint a 2016. évi közhasznúsági jelentését a határozat 1., 2., 
3. és 4. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a tulajdonosi 
képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a MMK NKft. javadalmazási 

szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt üzleti évre 
prémiumot nem fizet, valamint a 2017. évre prémiumfeladatot nem tűz ki. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat 

közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés jelen határozatban megfogalmazott álláspontját képviselje. 

 
Felelős:    - a határozat közléséért  

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

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

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

És most a II. határozatról döntünk! II. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
194/2017. (III.16.) határozata 

az MMK Nkft. ügyvezető igazgatója és könyvvizsgálója 
személyének megválasztására 

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

vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt a társaság taggyűlésének 
javasolja 2017. június 01-től, 2018. május 31-ig Kováts Rózsa Valériát 
(születési idő:1959. 09.09. anyja neve: Farkas Rozália lakcíme: 2459 
Rácalmás, Martinász u. 67. adóazonosítója: 8338533238) új ügyvezetőnek 
megválasztani, azzal, hogy a társaság ügyvezetői feladatainak ellátását 
megbízási jogviszony keretében látja el 150.000,- Ft/hó megbízási díj 
ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

jelenlegi könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt a 
társaság taggyűlésének javasolja 2017. június 01-től 2018. május 31-ig Viczkó 
Józsefet (an: Háder Anna, székhely 2421 Nagyvenyim, Nefelejcs u. 8., Kamarai 
nyilvántartási száma:000444, KM-002478) a társaság új könyvvizsgálójának 
megválasztani változatlan megbízási díj mellett. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az MMK Közhasznú 

Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1-2. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a 
polgármester részére nyújtsa be. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, az 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és 
felhatalmazza a jelen határozat mellékleteként előkészített megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                  a polgármester                              
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője 
                 - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                           - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                             meghozatalától számított 15 napon belül  
                           - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                             meghozatalától számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
38. Javaslat a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges 

eszközbeszerzés megrendelésére 
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 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Római körúton lévő Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez 
szükséges eszközbeszerzés megrendelése. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
195/2017. (III.16.) határozata  

a Nonprofit Szolgáltatóház üzemeltetéséhez szükséges 
eszközbeszerzés megrendelésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2400 

Dunaújváros, Római krt. 36. szám alatti Nonprofit Szolgáltatóház 
üzemeltetésének megfelelő szintű ellátása érdekében megrendeli jelen 
határozati javaslat mellékletétében meghatározott munkát 543.600,- Ft+Áfa, 
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azaz bruttó 690.372,- Ft-ért a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-től (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.). 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vagyonkezelési Osztályt 

a határozati javaslat mellékletében meghatározott tárgyi eszközök analitikus 
nyilvántartásba vételére és a beruházás aktiválására. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére 
vonatozó vállalkozási szerződés megkötésére (műszaki dokumentációk 
csatolásával), az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály teljesítés 
igazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül.  

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetése 7.a mellékletének 14. Vagyongazdálkodási feladatok 
Nonprofit Szolgáltatóház eszközbeszerzés elnevezésű előirányzat során 
bruttó 554.971,- Ft és a 7. b. mellékletének 14. Vagyongazdálkodási feladatok 
Nonprofit Szolgáltatóház ablakcsere elnevezésű előirányzat során bruttó 
135.401,- Ft többlet fedezetet biztosít az 5.b. melléklet folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások tartaléka soráról történő átcsoportosítás útján. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a a vállalkozási szerződésben megjelölt 
időpontig, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                           közlését követő  30 napon belül 
        
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:     - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:    a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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39. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
vagy annak egy része értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az Északi Ipari Parkban található és pályázatra kiírt terület értékesítésére, 
kiírt pályázat értékelésére kerül sor.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
196/2017. (III.16.) határozata 

a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, 

vagy annak egy része értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek, a 
benyújtott pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja az alábbiak szerint: 
- Sifekó Kft. a benyújtott pályázatában nem nyilatkozott a közműkapacitások saját 
költségen történő megvalósításáról (pályázati felhívás 5. pontjában 
megfogalmazott miatt). 
- a Daru-Team Kft. által benyújtott pályázat érvénytelen, mert nem a hatályos 
szabályozási tervnek megfelelően kialakítandó területre adta be a pályázatát. 
(pályázat tárgyában megfogalmazottak miatt) 

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

pontban jelölt pályázók részére a megfizetett pályázati biztosítékok 
visszautalásra kerüljenek a határozat közlésétől számított 8 napon belül. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonában 

álló, dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanát részben, vagy egészben értékesíteni kívánja, és utasítja a 
polgármestert, hogy határozat mellékleteként csatolt pályázati felhívás 
megjelentetéséhez szükséges lépéseket tegye meg, valamint felkéri a határozat 
közlésére. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő nyolc napon belül 

                         - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. április 10. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
40. Javaslat a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület 

őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

A dunaújvárosi 3371/3-as helyrajzi számú ingatlanon található épület 
őrzésére vonatkozó szerződés megkötése a vagyonkezelő cégünkkel. 
 
Aki támogatja, az az igen gombot nyomja meg! A közgyűlési döntéshez 
minősített többségre van szükség. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
197/2017. (III.16.) határozata  

a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon található épület 
őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről a DVG Zrt.-vel 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú, erdő, 
kivett gazdasági épület, udvar és kivett büfé udvar megnevezésű ingatlanon 
található épület őrzésére vonatkozó ajánlatát és úgy határoz, hogy megrendeli 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t az ingatlan élőerős őrzését 2017. 
március 8. napjától határozott időre 1 hónapra 2017. április 8. napjáig 655.200,- 
Ft/hó+ Áfa, azaz bruttó 832.104,- Ft díj ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés utasítja a DVG Zrt.-t, hogy az 1. 

pontban megjelölt időszakon belül építse ki az ingatlan távfelügyeleti őrzéséhez 
szükséges rendszert és a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály átvételét és 
műszaki tartalom teljesítési igazolását követően üzemeltesse azt. 

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

meghatározott feladat ellátására bruttó 832.104,- Ft erejéig, a 2. pontban 
meghatározott feladat elvégzésére bruttó 2.000.000.-Ft erejéig forrást biztosít a 
2017. évi költségvetés 5.b. melléklet folyamatban lévő kötelezettségvállalások 
tartaléka sora terhére. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, az 

1. pont figyelembevételével a DVG Zrt. által előkészített, a határozat 1. 
mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására, valamint arra, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a 3. pontban megjelölt kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítéséről a vállalkozási szerződés 
szerint. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáéért: 

          a polgármester 
          a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:   - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                              követő 8 napon belül 
                           - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                             30 napon belül 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, a 2. 

pont figyelembevételével a DVG Zrt. által előkészített szerződés aláírására az 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáéért: 

          a polgármester 
          a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:   - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
           követő 8 napon belül 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 3. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő:   a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
41. Javaslat a DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem 

megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbeadására 
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 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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A DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4. hrsz.-ú, volt Juharos étterem 
megvásárlására és az ingatlan DVG részére történő bérbeadására című 
napirend kerül, megtárgyalására kerül sor. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Amikor 
átnéztem az anyagot, fölmerült az a kérdés, hogy miért van erre szükség. 
És ha jól tudom, ez gazdasági bizottsági ülésen is elhangzott. És senki 
nem tudott erre válaszolni. Mielőtt ezt megszavaznánk, szeretném 
kérdezni az illetékest, hogy tud-e arra érdemben választ adni, hogy miért 
van erre szükség. Ugye a bérleti szerződést nem látjuk, még mindig nem 
tudjuk, hogy mi a megtérülési idő. Ki, mi, hogy, miért, merre, meddig? 
Tehát kérdések vannak. Remélem, válaszok is lesznek még a szavazás 
előtt. Köszönöm szépen. 
 

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

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Barta Endre), 
tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

198/2017. (III.16.) határozata  
a DVG Zrt. tulajdonát képező, 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem 

megvásárlására és az ingatlan DVG Zrt. részére történő bérbe adására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy megvásárolja a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
kizárólagos tulajdonát képező, dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, természetben 2400 
Dunaújváros Hunyadi J. u. 4/1 szám alatti, 1744 m2 nagyságú, kivett vendéglő 
megnevezésű ingatlant - az előterjesztés mellékletét képező, az Ordas Bt. által 
készített értékbecslésben foglaltak ismeretében - 71.000.000,- Ft+Áfa, azaz 
bruttó 90.170.000,- Ft vételárért. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt ingatlan 

megvásárlására bruttó 90.170.000,- Ft összegben forrást biztosít Dunaújváros 
Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 
6/2017. (II. 17.) költségvetésének 7.a. melléklet 14. Vagyongazdálkodási 
feladatok / Vagyonkezelési osztály alcím alatt szereplő Ingatlan beszerzés 
előirányzat során, a költségvetésben megtervezett előirányzatot a teljes fedezet 
biztosítása érdekében 170.000,- Ft-tal egészíti ki a bérleti díjból származó 
többletbevétel terhére. 

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

hivatkozott ingatlant - a tulajdonjog adásvétel jogcímen önkormányzat javára 
történő ingatlannyilvántartási bejegyzéséről rendelkező határozat jogerőre 
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emelkedését követő naptól - bérbe adja a DVG Zrt. részére azzal, hogy a bérlőt 
terheli a bérlet tárgyát képező ingatlan fenntartásának, őrzésének költsége is. 

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

Zrt. az 1. pontban hivatkozott ingatlant felújítsa, és azon beruházásokat 
eszközöljön. A beruházások és felújítások költsége a bérleti díjba beszámításra 
kerül, melyre vonatkozó előterjesztés a következő közgyűlési rendes ülésen kerül 
tárgyalásra. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat  mellékletét képező adásvételi szerződést aláírja, egyúttal 
utasítja a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy intézkedjen a bérletről és a 
felújításról rendelkező szerződések közgyűlési tárgyalásra történő 
előkészítéséről. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a határozat mellékletét képező adásvételi 
szerződésben megjelölt időpontig. 

 
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: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8  napon belül 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:    a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Nyilvánvalóan vezérigazgató úr tájékoztatni fogja önt. Meg is kérem erre! 

 
42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által 
fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói 
támogatására 
Előadó:  a polgármester 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat 
és az önkormányzat által fenntartott intézmények munkavállalóinak 
lakáscélú munkáltatói támogatása című napirendre kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

199/2017. (III.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat által 
fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú 

munkáltatói támogatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 1. 

mellékleteként csatolt  Dunaújváros Megyei Jogú Város  Polgármesteri 
Hivatala, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az önkormányzat 
által fenntartott intézmények munkavállalóinak lakáscélú munkáltatói 
támogatásáról szóló szabályzatot. 

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

szabályzatot küldje meg az önkormányzat által fenntartott intézmények részére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                 a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: 2017. március 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                   a bírálóbizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Idei közbeszerzési tervünk tárgyalása következik. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
200/2017. (III.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évre vonatkozó – a határozat mellékletét képező – 
közbeszerzési tervét elfogadja, egyúttal elrendeli a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja 
szerinti közzétételét. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a közbeszerzési ügyintéző 

Határidő:    a közzétételre 2017. március 31. 
  a közzététel időtartama a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési terv   
  közzétételének időpontjáig tart 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere cafetéria-

juttatására 
Előadó:  a jegyző 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Megkérem önöket, hogy bölcs döntést hozzanak, mert Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesterének cafetéria-juttatására kerül sor.  
 
Hozzászólás hiányában, aki támogatja a határozati javaslatot, mert ez 
alapján kell majd megállapítani az alpolgármesterekét is. Csak hogy 
tájékoztassam önöket! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

201/2017. (III.16.) határozata 
a polgármester cafetéria-juttatásának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesterét megillető cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét bruttó 
200.000,- Ft-ban állapítja meg, mely összeg fedezetet biztosít az egyes 
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juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek 
megfizetésére is. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármestert megillető cafetéria 

juttatásról szóló 96/2016. (II.18.) határozatát hatályon kívül helyezi, valamint 
elrendeli a polgármester tekintetében Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala hatályos Közszolgálati Szabályzatának cafetériára 
vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. március 17. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A közgyűlés elfogadta. Én magam nem szavaztam. Kérdések, szóbeli 
kérdések feltevésére kerülhet sor, amennyiben van ilyen. Gondoltam, 
hogy Lőrinczi képviselő úr megint nem a hivatalban mondja el, hanem 
elmondja itt. Parancsoljon! Képviselő úr! Elkezdené? Köszönöm. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, el szoktam mondani a 
hivatalban is, ezt rendszeresen megteszem, de olyankor, amikor 
intézkedem valamilyen ügyben a hivatalban, és pl. Korányi utcában 
falevelek takarítását kértem 2016 novemberében… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérem korelnök asszonyt, hogy egy pár percre vegye át az ülés 
vezetését! 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:00 órakor Nagy Zoltánné 
képviselőnek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét.) 
 
Lőrinczi Konrád képviselő: 
 

… és 2016, illetve 2017 márciusában még mindig nincs eltakarítva, 
olyankor ezeket a kérdéseket közgyűlés elé hozom, mert én azt 
gondolom, hogy az, hogy ilyen hosszú időn keresztül nem történik meg a 
takarítás, ez tarthatatlan. Másik téma. Illegális hulladék elszállítását 
szeretném kérni a Batsányi utca 9. melletti szelektív gyűjtő mellől. Ezt 
jeleztem a hivatalnak is. Én azt gondolom, hogy itt közgyűlésen is 
kötelességem ráerősíteni erre. Kátyú javítását szeretném kérni a Babits 
utca 8-as szám előtt. Ezt még 2016-ban, 2016 végén kértem, az még 
nincs javítva. Széchenyi István utcában az 1-es, 3-as lépcsőház előtt, ott 
is több kátyú található, azoknak is kérném a javítását. Illetve a Batsányi 
15. oldalában parkoló tervezését szeretném kérni, hogy a 2018-as évben 
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a kivitelezés is el tudjon kezdődni. Gyakorlatilag a ’17-es évben csak a 
tervezés valósulna meg. Köszönöm szépen a szót. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Tóth Kálmán képviselő úrnak megadom a szót! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Nagyon szépen köszönöm a szót. Hát, nagyon sajnálom, hogy a 
polgármester úr megint nincs a teremben, de már megszoktuk, hogy 
ilyenkor nem lehet hozzászólni. De szeretném elmondani a tisztelt 
választópolgároknak, hogy a polgármester úrnál voltam egy 
megbeszélésen, ahol a következő témákban kértem a segítségét: a 
Kistemetőnek a rendbetétele és azt gondolom, az újságokban is 
megjelent, hogy a Kistemető elég komoly pénzügyi fedezetet kell 
biztosítani, hogy emlékhellyé változzon. Az olimpiai reménységek 
támogatásáról beszéltünk, ami az elkövetkezendő időben meg fog 
történni. És azt gondolom, fontos dolog, hogy az Újtelepért Városvédő 
Egyesülettel közösen április 10-én takarítást rendezünk a Kistemetőben, 
amiben szeretném mindenki, aki részt akar venni ezen a dolgon, részt 
szeretne venni, azt szívesen látjuk, vendégül fogjuk látni őket egy kis 
teával és zsíros kenyérrel is, csak azért, hogy tudjuk segíteni a 
Kistemetőnek a rendbetételét. Szóba került az első napirendi pont előtt a 
szemétszállításnak a kérdése. Újtelepen, köszönve a DVG Zrt.-nek és 
köszönve a városüzemeltetésnek kb. 300-400 zsák szemetet szállítottunk 
el a Thököly utca végén, a Korona söröző melletti parkolóból. Ami a 
városban történik az azt gondolom, hogy most már méltatlan ahhoz, 
amennyit teszünk a városban a tisztaságért. Tehát nemcsak a különböző 
cégeinek vannak komoly feladatai, hanem a saját választópolgárainak is 
tudomásul kéne venni, ahol lehet és zöld hulladékot lehet gyűjteni, annak 
megvannak a megfelelő lehetőségei, akár a Dunanett Kft. is biztosítja a 
megfelelő zsákokat, és gondoskodik az elszállításáról. De az, hogy most 
már tényleg a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket már el kellett távolítani, 
mert már odahordták a szemetet Újtelepre. Azt gondolom, mindig találnak 
újakat, úgyhogy azt szeretném kérni a városüzemeltetési irodától, hogy a 
Korona söröző parkolójába ki kéne rakni egy olyan táblát, hogy ez nem 
egy szemétgyűjtő hely, mert már megint van ott 10-12 zsák szemét. Azt 
gondolom, ebben rendet kéne rakni a városban, és szeretném javasolni, 
igaz, hogy ezeket a frekventált területeket bekamerázni és egyéb más 
módon kellene megfogni azokat, akik a hulladékokat ily módon próbálják 
lerakni a városban, mert valami megoldást kell mindenféleképpen találni 
az elkövetkezendő területben. A polgármester úrral tárgyaltunk a Thököly, 
a Tamási Áron utca mögötti közvilágítás kérdéséről is, amit fölvetettem, és 
azt gondolom, hogy előbb-utóbb meg fog oldódni ez a probléma is. 
Nagyon szépen köszönöm. És amit még egy dolgot szeretnék mondani, a 
Gárdonyi Géza utcában elkészült az új járdaszakasz, ami beruházásban 
készült el. Megkeresett az ott lévő Gárdonyi Géza utca 1/A-ban lakó lakó, 
hogy az ő területe előtt még nincsen befejezve a járda, jó lenne, ha 
befejeznék hamarosan, mert ott még betonozni kell. Köszönöm szépen. 
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Nagy Zoltánné képviselő: 

 
Köszönöm szépen. Cserni Béla képviselőt kérem! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő Asszony! Én néhány nagyon apró 
dolgot mondanék, itt az idő nagyon fogy. Fogadóórán tettek fel néhány 
olyan dolgot, amit továbbítanék a szakiroda számára. A Rudas iskola 
mögött van egy kutyafuttató, amelynek a dolgait igyekszünk minél jobban 
rendbe tenni, hiszen az a kutyások között nagy népszerűségnek örvend, 
és hát örülünk, hogy egyre többen hordják oda a kutyákat. Kérnének 
ahhoz, hogy a kutyázás közben ők is pihenni tudjanak két darab padnak a 
kihelyezését, illetőleg a nagy villanytávvezeték alatti bokros, cserjés 
résznek a kivágását szeretnék kérni, hogyha lehetne, az se volna baj, 
hogy ne vegye el a helyet a kutyafuttatástól. Hogyha esetleg ilyen 
markológépes megoldással ki lehetne fordítani ezeket az elvadult 
cserjéket, bokrokat a helyükből, vagy legalábbis teljesen vissza kellene 
őket vágni. Illetőleg még azt is jó volna megnézni, hogy egy gyakorlatias, 
jó kutyafuttató legyen, hogy esetleg ezt el lehetne valamilyen alacsonyabb 
kerítéssel az egész területet keríteni. Ugye tudjuk azt, hogy a szelektív 
gyűjtőt is idevitték, és egy picit szeretnék azt, hogy a saját kutyás felületük 
az tiszta tudna maradni, amit természetesen ápolnának, gondoznának is 
utána. Aztán egy alkalommal kértem már, és még mindig nem készült el 
egy kátyújavítás. Ez a Római 14. előtt van a járdán, és vannak olyan ott 
lakók, akik a járókeretükkel sem tudnak elmenni ettől a kátyútól, úgyhogy 
ennek a mielőbbi javítását kérném. Illetőleg szintén már egy megrendelés 
visszaigazoló is visszajött annak idején, hogy a Római 35. lépcsőház előtt 
egy ilyen virágágyás kerítés készüljön el. Ez, hogyha a lépcsőházzal 
szemben állunk, ez a baloldali növényes szakaszt kerítené el. Illetőleg 
szeretném kérni, hogyha a Domanovszky térnél, illetőleg a Római 
nagyparkolónál lévő elég bonyolult parkolási helyzet kapcsán 
Lassingleitner Fruzsina képviselő asszonnyal együtt és a hivatallal együtt 
ki tudnánk menni egy ilyen hol érdemes cölöpöket kitenni ahhoz, hogy ne 
álljanak állandóan a fák és a különféle füves területekre be az autóikkal. 
Millió gondot okoz ez általában, csak az a helyzet, hogy mindig azok a 
cölöpök vesznek el a végén, amelyik valóban meg tudja gátolni azt, hogy 
oda felálljanak az autóikkal. Ezenkívül pedig szeretném a DVG Zrt. 
szakembereit megkérni, hogy egy általános tavaszi nagytakarítást, hogyha 
a Római városrészben is meg lehetne oldani, mert még mindig sok hely 
van, ahol az őszi falevelet is viszi a szél. Egy ilyen tavaszi nagytakarítás 
jellegű dolgot szeretnék igényelni, hogyha lehet. Köszönöm. Ennyi lett 
volna. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm. Hingyi Lászlónak megadom a szót! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Két dolgot szeretnék elmondani. Mind a kettő 
Táborállással kapcsolatos. Az egyik az a Táborállás utca végén és a Barsi 
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Dénes kereszteződése elég szűk a vége, és ott már tudom, hogy évek óta 
probléma, egy ott lakónak a kerítése kb. másfél méterre kilóg, tehát már 
jóformán gyalog se lehet kimenni az utcán. Azzal a lakóval valamit kéne 
kezdeni, mert olyan vastagon nő ki a sövény. A másik pedig, szeretném 
felhívni az önkormányzat figyelmét szintén Táborállással kapcsolatban, 
hogy nagyon sok ott élő, aki normális körülmények között él, a körülötte 
lévő, ő szerintük önkormányzati telken lévő hajléktalanoknak a 
körülményeire, tehát olyan körülmények között, se illemhely, semmi nincs, 
az ott élők környezetét nagyon zavarja. Telehordják szeméttel, mindennel, 
hogy ezt kérném felülvizsgálni az illetékes osztályt, hogy egy bejárást 
ezeken a telken mindenféleképpen hajtsanak végre. Köszönöm szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Izsák Máténak megadom a szót! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Közgyűlés! A körzetben 
lévő problémákat, azt nyilván a hivatallal én folyamatosan közlöm. Viszont 
egy dologra fel szeretném hívni a figyelmet, már említette Tóth Kálmán 
képviselő-társam, többen is. A szelektívgyűjtő szigeteket mindig valakik 
lomtalanításra használják. Egyszerűen felháborító. Pár ember tönkreteszi 
több ezer embernek az életkörülményeit. Nem tudom, mit lehetne tenni. 
Joggal jön a kedves választó, és kérdezi tőlem, hogy hát miért nem viszik 
el akkor azt is, amikor ürítik a szelektív konténereket. Mivel nem tudják. 
Komplett ülőgarnitúra. Nem tudom, mikor, odahelyezték. Utána 
megjelennek a patkányok. Utána annak is hatalmas költsége van, az 
elszállításnak is külön hatalmas költsége van. Felhívnám a figyelmet, hogy 
valamit ezzel a problémával kezdenünk kell. Én javasolnám, hogy vagy 
emeljük meg a közterület felügyelőknek a számát, büntessenek 
drasztikusan hatalmas összegekkel, akit rajtakapnak, hogy illegálisan 
szemetet bárhol elhelyez. Ez nem a Dunanett, nem a DVG-nek a 
felelőssége, hanem annak a pár embernek, akik ezt csinálják. Köszönöm 
szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Tóth Kálmánnak megadom a szót! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Képviselő Asszony! Elnézést, hogy még egyszer szót kérek, de 
egy dolgot nagyon szeretnék elmondani. Dunaújvárosban kint a Radar 
sporttelepen elkészült egy füves pálya. TAO pénzből a PASE SE építette 
meg a füves pályát. A fű már kb. 4 cm magas. Se víz, se villany. A füvet 
locsolja az égi áldás, amikor esik. A Modern Városok Programjában ugye 
ott még elég sok mindent szeretnénk építeni. Építünk egy műfüves pályát, 
amit locsolni kell, építünk hátul egy kispályát, műfüvest, ami ismét lesz. És 
fogunk építeni ott egy kosárlabdapályát, amit kézilabdára is lehet majd 
használni. Én azt szeretném kérni a tisztelt önkormányzattól, hogy valami 
megoldást találjunk arra, hogy ezt a pályát legalább azért, hogy ne menjen 
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az enyészetbe, legalább a vízelvezetés vagy bármi módon akár a villanyt. 
A villanyra azért van, a pályának a megvilágítására gondolok, mondom, az 
alatta lévő locsolórendszernek a működtetéséhez valami villanyvezetéket 
vagy bármit oda lehetne építeni. Mert aki kimegy most a 
tömegsporttelepre, ez a pálya kapuk nélkül ott van, már a fű nagyon 
szépen nő, mondom, én többször járok kint. De az, hogy ez holnapután, 
két-három hét múlva, ha ez nem lesz locsolva, vagy egy hónapon belül ez 
a pálya tönkre fog menni. Az önkormányzatunk egy önrészt biztosított 
ehhez, hogy elkészüljön ez a pálya. Az egész bekerülési költség kb. 
hetvenmillió forint környékén van, és ha ezt nem oldjuk meg ezt a 
locsolási rendszert, akkor nagyon nagy probléma lesz. Ugye a Modern 
Városok Programjában itt egy új tervezési vonal is ki fog alakulni, mert 
ugye a műfüves pályát is majd locsolni kell. Ennek hogy a kivitelezése 
megtörténjen, szerintem egy év kb. mire ennek a kivitelezése meg fog 
történni. De valami módon az önkormányzatnak a DVCSH-val és egyéb 
másokkal összefogva valamilyen megoldást kéne találnunk, mert tönkre 
fog menni ez a pálya, ami szerintem az enyészeté lesz, ha nem teszünk 
most semmit. Köszönöm szépen. 
 

(Nagy Zoltánné képviselő átadta az ülés vezetését 10:10 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Nagyon köszönöm, képviselő úr. Két perc szünetet rendelek. Addig 
megkérem a zárt ülés előtt a televíziós kollegát, hogy az eszközöket vigye 
ki. Felhívom a figyelmüket, hogy a zárt ülésen csak a meghívottak, illetve 
a megfelelő előkészítő osztályok vezetői lehetnek itt.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 

 


