
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. július 18-ai 

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

1. Cserna Gábor              polgármester 
2. Cserni Béla                  képviselő 
3. Gombos István           alpolgármester 
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. Pintér Tamás képviselő 
12. Szabó Zsolt képviselő 
13. Tóth Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Besztercei Zsolt          képviselő 
2. Sztankovics László   képviselő 

 
 
Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Vargáné Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztály osztályvezetője 
Szabó Imre városfejlesztési igazgatóság igazgatója 
Benkovics Kornélia gazdasági igazgatóság igazgatója 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Engyel László  gazdálkodási vezető ügyintéző 
Dr. Deák Mária közigazgatási osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Dr. Kovács Péter Dunaújvárosi Járási Hivatal Vezetője 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 

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

Jó reggelt kívánok! Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének mai 
rendkívüli ülését megnyitom. Az ülés határozatképes. 9,00 óra van. 
Tisztelettel köszöntök mindenkit. Indítványozom 21 darab napirend 
megtárgyalását a nyílt ülésen. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
463/2016. (VII.18.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. július 18-ai rendkívüli nyílt 
ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása 

során a központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozására 
Előadó:  a jegyző, a helyi választási iroda vezetője 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

közbeszerzési terve 1. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
3. Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételre 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
4. Javaslat a TOP-6.1.5-15 azonosítószámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 

mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt 
vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
ellátása tárgyában eredmény megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
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5. Javaslat a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázaton való indulással 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
6. Javaslat a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására 
vonatkozó árajánlatok bekérésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
7. Javaslat a 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó 

pályázat benyújtására, megvalósítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

 a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott: Kováts Rózsa, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető 

igazgatója 
 
8. Javaslat Dunaújváros, Vásártérre vezető járda és gyalogátkelőhelyek kivitelezési 

munkáira 
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 Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök- 
  vezérigazgatója 
 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Dunaújváros 

közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – a fényforrások 
és a lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetésére, Dunaújváros 
dísz- és térvilágítási lámpatestek javítására, karbantartására, folyamatos 
üzemének biztosítására” tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

10. Javaslat a Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és 
környezeteinek megvilágítás kiépítés kivitelezésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
  a pénzügyi bizottság elnöke 
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11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Dunaújváros 
közterületein rágcsálók elleni védekezési munkák ellátása”-ra vonatkozó ajánlatok 
bekérése 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

12. Javaslat óvodai és iskolai prevenciós előadássorozat finanszírozására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott: Szabó Attila, az IF 54 Invest Kft. ügyvezetője 

 
13. Javaslat a Dózsa György Általános Iskola diákjai londoni tanulmányútjának 

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: Bálint Éva, a Dózsa György Általános Iskola szaktanára 
 

14. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

15. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

16. Javaslat a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete támogatására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott: Dr. Schukkert Éva és Dr. Révész Gertrúd, a Dunaújvárosi Vállalkozó 
Háziorvosok Egyesülete elnökei 

 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Csepeli Kajak-Kenu 

Egyesület támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 424/2016. (VI.16.) 
határozat hatályon kívül helyezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

18. Javaslat az önkormányzati üdülők üzemeltetéséhez szükséges eszközök 
beszerzésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök- 
    vezérigazgatója 
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19. Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület kölcsön iránti kérelme elbírálására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott: Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület elnöke 
 

20. Javaslat a Modern Városok Program végrehajtásában közreműködő 
munkacsoport létrehozására 
Előadó: a polgármester 

 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottság új elnökének megválasztására, továbbá Közbiztonsági és 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságából és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottságból képviselő bizottsági tag visszahívására, valamint a Pénzügyi 
Bizottságban történő személycserére 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérem, a kolleganőnek legyenek kedvesek tanácskozási, nem, inkább 
jegyzőkönyvvezetői szerepkörhöz felhatalmazást megadni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 
1 fő (Gombos István), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Pintér Attila, Sztankovics László) – megválasztotta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
464/2016. (VII.18.) határozata 

a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérem, meghívott vendégeink számára legyenek kedvesek a hozzászólás 
jogát megadni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott vendégek számára 
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tanácskozási jogot – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 
4 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Pintér Attila, Sztankovics László) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

465/2016. (VII.18.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. július 18-ai rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Miért jelentkezik, képviselő úr? Semmi gond. Zárt ülésen javasolnám, 
hogy kettő napirendet tárgyaljunk meg, mégpedig önkormányzatunk 
gazdálkodási érdekeit sértené a nyílt ülésen való tárgyalás. Az első, ez a 
számlavezető pénzintézettel összefüggő napirend. 
 
Aki egyetért a zárt ülésen való megtárgyalással, kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol 
lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
466/2016. (VII.18.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető 
pénzintézetével a jogviszony megszüntetésére és új számlavezetővel 

szerződés előkészítésére irányuló döntés meghozatalára” című előterjesztés 
rendkívüli zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. július 18-ai rendkívüli zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetével a jogviszony 
megszüntetésére és új számlavezetővel szerződés előkészítésére irányuló döntés 
meghozatalára”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontra 
való hivatkozással, az Mötv. 50. §-a alapján. Indoka az előterjesztés nyilvános 
tárgyalása az önkormányzat üzleti érdekét sértheti.   
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Második pedig egy ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatala.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol 
lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
467/2016. (VII.18.) határozata 

„Javaslat a forgalmi rend kialakítására, a dunaújvárosi 772/11 helyrajzi 
számú ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára” című előterjesztés 

rendkívüli zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. július 18-ai rendkívüli zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a forgalmi rend 
kialakítására, a dunaújvárosi 772/11 helyrajzi számú ingatlannal kapcsolatos döntés 
meghozatalára”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46.§ (2) bekezdés c) pontra 
való hivatkozással, az Mötv. 50. §-a alapján. Indoka az előterjesztés nyilvános 
tárgyalása az önkormányzat üzleti érdekét sértheti.   
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Így a kettő napirendi pont tényéről döntünk, mármint a zárt ülésen való 
tárgyalás tényéről! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
468/2016. (VII.18.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. július 18-ai zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető 

pénzintézetével a jogviszony megszüntetésére és új számlavezetővel szerződés 
előkészítésére irányuló döntés meghozatalára 
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2. Javaslat a forgalmi rend kialakítására, a dunaújvárosi 772/11 helyrajzi számú 
ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A jegyzőkönyvvezető személyéről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér 
Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, 
Sztankovics László) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
469/2016. (VII.18.) határozata 

a közgyűlés rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés rendkívüli zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Ráczné Bodó Beáta 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 vendégek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Sztankovics László) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
470/2016. (VII.18.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. július 18-ai rendkívüli zárt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
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N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Javaslat a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása 

során a központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozására 
Előadó:  a jegyző, a helyi választási iroda vezetője 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

közbeszerzési terve 1. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
3. Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételre 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
4. Javaslat a TOP-6.1.5-15 azonosítószámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 

mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt 
vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
ellátása tárgyában eredmény megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
5. Javaslat a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázaton való indulással 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
6. Javaslat a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására 
vonatkozó árajánlatok bekérésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 a pénzügyi bizottság elnöke 
 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
7. Javaslat a 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó 

pályázat benyújtására, megvalósítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

 a pénzügyi bizottság elnöke 
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8. Javaslat Dunaújváros, Vásártérre vezető járda és gyalogátkelőhelyek kivitelezési 
munkáira 
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 
 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Dunaújváros 

közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – a fényforrások 
és a lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetésére, Dunaújváros 
dísz- és térvilágítási lámpatestek javítására, karbantartására, folyamatos 
üzemének biztosítására” tárgyában közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

10. Javaslat a Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és 
környezeteinek megvilágítás kiépítés kivitelezésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Dunaújváros 
közterületein rágcsálók elleni védekezési munkák ellátása”-ra vonatkozó ajánlatok 
bekérése 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

12. Javaslat óvodai és iskolai prevenciós előadássorozat finanszírozására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
13. Javaslat a Dózsa György Általános Iskola diákjai londoni tanulmányútjának 

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 
 

14. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

15. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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16. Javaslat a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete támogatására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Csepeli Kajak-Kenu 
Egyesület támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 424/2016. (VI.16.) 
határozat hatályon kívül helyezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

18. Javaslat az önkormányzati üdülők üzemeltetéséhez szükséges eszközök 
beszerzésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

19. Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület kölcsön iránti kérelme elbírálására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

20. Javaslat a Modern Városok Program végrehajtásában közreműködő 
munkacsoport létrehozására 
Előadó: a polgármester 

 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottság új elnökének megválasztására, továbbá Közbiztonsági és 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottságából és az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottságból képviselő bizottsági tag visszahívására, valamint a Pénzügyi 
Bizottságban történő személycserére 
Előadó: a polgármester 
 
 
Zárt ülés: 
 

1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető 
pénzintézetével a jogviszony megszüntetésére és új számlavezetővel szerződés 
előkészítésére irányuló döntés meghozatalára 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
2. Javaslat a forgalmi rend kialakítására, a dunaújvárosi 772/11 helyrajzi számú 

ingatlannal kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
1. Javaslat a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás 

lebonyolítása során a központi költségvetésből nem fedezhető kiadások 
finanszírozására 
Előadó:  a jegyző, a helyi választási iroda vezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk az első napirendi pontra. Megkérem aljegyző urat, hogy 
ismertesse a napirend lényegét! A népszavazással kapcsolatos. 
 

Dr. Molnár Attila aljegyző: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mint önök előtt is látható, az 
előterjesztésben próbáltunk minden fontos kérdésre választ adni: mi 
mennyibe kerül a népszavazás során. A mi számításaink szerint kb. 
1.850.000,- Ft szükséges ahhoz, hogy teljes biztonsággal, megfelelő 
színvonalon, korrekt módon le tudjuk vezényelni a népszavazást. Ha van 
esetleg konkrét kérdésük, akkor arra válaszolni fogok. Bízom a közgyűlés 
támogatásában az előterjesztéssel kapcsolatosan. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Most így 
ha az egész népszavazás tényétől elvonatkoztatunk - majd arról is 
szeretnék pár szót ejteni - akkor sem tartom korrektnek, mondhatni 
disznóságnak tartom, hogy még Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kell ahhoz pénzt áldoznia, hogy ezt a népszavazást 
helyben biztosan le lehessen bonyolítani, hiszen ez nem a városunk 
önkormányzatának a feladata lenne, hanem az azt kiíró kormányé és 
Nemzeti Választási Irodáé. És engedjenek meg még nekem pár 
gondolatot! Azt gondolom, hogy van idő, amikor az embernek politikusként 
vállalnia kell a véleményét. Vállalnia kell a véleményét akkor is, hogyha ez 
megosztó, mert nem azért ülünk itt, hogy újra és újra bejuthassunk a 
közgyűlésbe, hanem azért, hogy legjobb tudásunk szerint képviseljük a 
választókat. Tisztában vagyok azzal, hogy a következő tíz vagy tizenöt év 
politikáját gyökeresen fogja meghatározni az, hogy egy nyitott, befogadó, 
vagy egy zárt, ellenségeskedő Európát akarunk, és azt gondolom, hogy 
tisztességtelen a hazai választópolgárokkal, tisztességtelen a politika 
intézményével szemben az, hogyha valaki erre a kérdésre úgy válaszol, 
hogy mindent elkövet azért, hogy a saját politikai hasznát kihozza ebből a 
témából, hogyha csak azt nézi, hogy megosztással hogyan tud még 
tovább hatalmon maradni. És azt, hogy erre Dunaújváros 
választópolgárainak még ott is rá kell fizetniük nagyon sokadszorra, hogy 
ezt a népszavazást le lehessen bonyolítani, ez számomra elfogadhatatlan.  
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Kedves Képviselő Úr! Lenne egy pár nagyon rövid megjegyzésem. Nem 
azért kell hozzájárulnunk, mert mondjuk, hozzá kell járulnunk, hanem mert 
ilyen a népszavazási törvény. A Magyar Parlament a kormány javaslatára 
október 2-ára kiírt egy országos népszavazást. Vannak helyben 
szavazókörök, és van Helyi Választási Iroda, és van az igazából a jogi 
döntéseket meghozó OEVB, Országgyűlési Egyéni Választási Bizottság, 
amelynek feladata a népszavazás lebonyolítása településenként. Így nem 
csak Dunaújváros Megyei Jogú Város fog hozzájárulni, hanem 
feltételezhetően Kisapostag településtől kezdve Győr Megyei Jogú 
Városig valamennyi magyar település, ahol népszavazás lesz október 2-
án. Egyébként meg minden magyar településen népszavazás lesz október 
2-án. Minden parlamenti és minden önkormányzati választás esetében, 
minden népszavazás esetére – de hála Istennek, még ön nagyon fiatal, 
nem nagyon emlékszik a korábbi népszavazásokra – helyben a képviselő- 
testületek hozzájárulnak a forrás, állami forrás kiegészítéséhez. Arról meg 
külön véleményem van – de a nyár közepén ne menjünk bele –, hogy 
mennyire nyílt és befogadó Európa. Annyira nyílt és befogadó Európa, 
hogy hetente terrorista merényletek garmadát követik el Európában, lásd 
Franciaország elmúlt hetekbeli eseményei. Nekem ilyen nyílt és befogadó 
Európára nincs szükségem, és több millió magyar embernek erre nincs 
szüksége. Úgyhogy igazából ez a tétje az októberi népszavazásnak. 
 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
471/2016. (VII.18.) határozata  

a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolítása során a 
központi költségvetésből nem fedezhető kiadások finanszírozásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. október 2. napjára kitűzött 

országos népszavazás lebonyolítása során a központi költségvetésből nem 
fedezhető kiadásokra összesen 1.850.000,- Ft támogatást biztosít. 

 
 2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt támogatás 

forrását a 2016. évi költségvetésében történő átcsoportosítás útján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 5b. 
melléklet 24. Működési tartalékok sorában szereplő „Általános tartalék” terhére 
biztosítja. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglaltakat a 2016. 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 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                  időpontja 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
közbeszerzési terve 1. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Második napirend a közbeszerzési terv módosítása. 
 
Aki elfogadja, az kérem, igennel döntsön! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
472/2016. (VII.18.) határozata  

az önkormányzat 2016. évi közbeszerzési terve 1. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2016. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2016. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                                  a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                  a városfejlesztési igazgató 

Határidő: - a közzétételre 2016. július 25. 
  a közzététel időtartama a 2016. évre vonatkozó közbeszerzési 
  terv honlapon történő közzétételének időpontjáig tart 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
3. Javaslat a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való 

részvételre 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Harmadik napirend egy pályázaton való részvétel lehetőségének a 
biztosítása. Sportparkok Programban való részvétel. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
473/2016. (VII.18.) határozata 

a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Programban való részvételről 
  

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programban való részvételére irányuló dokumentáció elkészítését 4 db „C” típusú 
külterületi sportpark, valamint 1 db 400 m-es futókör létesítésére vonatkozóan, 
valamint elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megjelölt programban való részvételhez szükséges 
dokumentumokat írja alá, valamint a kapcsolódó szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a városfejlesztési igazgató 

Határidő:  a dokumentáció benyújtására: 2016. augusztus 15. 16:00 
 

 3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 
szereplő programban való részvétel végrehajtásán belül a futókört érintő 
beruházáshoz tervezett önerő biztosítását a bekerülési érték 50 %-ának erejéig, 
melyre Dunaújváros MJV Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 7.b 
mellékletben újonnan létrehozott „Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark 
Program – futókör létrehozása ” előirányzat soron 8.890 e Ft összegű 
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önkormányzati saját forrást biztosít az 5/b melléklet (tartalékok) 25. Felhalmozási 
tartalékok/ 25.13. Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon 
felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor terhére. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő programban való részvétel végrehajtásán belüli beruházásokhoz 
kapcsolódó terep és környezeti viszonyok rendezéséhez tervezett  önerő 
biztosítását bruttó 6 millió Ft erejéig Dunaújváros MJV Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelete 7.b mellékletben újonnan létrehozott „Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark Program – tereprendezés ” előirányzat soron 
6.000 e Ft összegű önkormányzati saját forrást biztosít az 5/b melléklet 
(tartalékok) 25. Felhalmozási tartalékok/ 25.13. Pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési fedezet) sor 
terhére. 

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

3. és 4. pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2016. évi költségvetés 
soron következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

   a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a városfejlesztési igazgató 
 - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
 - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
4. Javaslat a TOP-6.1.5-15 azonosítószámú „Gazdaságfejlesztést és a 

munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú 
projekt vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység ellátása tárgyában eredmény megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

   a pénzügyi bizottság elnöke 
   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy TOP-os pályázattal összefüggő, gazdaságfejlesztést és munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés tárgykörben 
eredmény megállapítása a közbeszerzés vonatkozásában.  
 
Hozzászólás hiányában a döntésre kerül sor! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
474/2016. (VII.18.) határozata 

a TOP-6.1.5-15 azonosítószámú „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” tárgyú projekt vonatkozásában 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátása 
tárgyban eredmény megállapítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata által a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” címmel megjelent pályázat 
keretében az engedélyezési és kivitelezési (egyesített) tervek elkészítése és a 
kapcsolódó feladatok ellátását végző gazdasági szereplő kiválasztása 
érdekében felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
ellátására árajánlatok bekérését rendelte el. 

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

feladat ellátására benyújtott ajánlatok alapján az Ész-Ker Kft.-t (1026 Budapest, 
Pasaréti út 83.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági 
szervezetet nyilvánítja nyertesnek.  
A tevékenység ellátására benyújtott ajánlat összege nettó 430.000 Ft + ÁFA. 

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

szereplő feladat végrehajtásához szükséges forrást – nettó 430.000 Ft + ÁFA 
keretösszeget – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet 23. alcímben szereplő TOP programok 
előirányzat keretének terhére nevesíti. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                                 a polgármester 
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

 Határidő:   folyamatos 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2. pont figyelembevételével előkészített szerződést írja alá. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                                a polgármestert 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
 Határidő:  2016. július 29. 
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5. Javaslat a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázaton való 
indulással kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kettő napirend a világörökségi helyszínekkel kapcsolatos pályázattal 
összefüggésben. Felhívom a figyelmüket, hogy az ötödik napirend 1. 
pontja egy „A” és egy „B” változatot tartalmaz. Indítványozom az „A” 
változatról való döntést. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
475/2016. (VII.18.) határozata 

Dunaújváros több római emlékének bemutathatóvá tételéről szóló 
tanulmányterv elfogadásáról és az az alapján készítendő engedélyezési terv 

elkészítésének támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja és továbbtervezésre 
alkalmasnak találja a C. S. Ő. Építésziroda Kft., Dr. Kondor Tamás (7625 Pécs, 
Antónia utca 19.) által készített 
a) a római fazekas kemence bemutatására,  
b) a látogatóközpont és kőtár „A” változatának bemutatására és  
c) az Intercisa castrumának műemléki és tájrekonstrukciójának bemutatására 
kidolgozott tanulmánytervet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Annyi a különbség, hogy ugyanattól a cégtől egy „A” jelű vagy egy „B” jelű 
tervpályázatról döntünk. Elfogadta a közgyűlés az 1. pont „A” változatát, 
így a teljes határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
476/2016. (VII.18.) határozata 
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Dunaújváros több római emlékének bemutathatóvá tételéről szóló 
tanulmányterv elfogadásáról és az az alapján készítendő engedélyezési terv 

elkészítésének támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja és továbbtervezésre 
alkalmasnak találja a C. S. Ő. Építésziroda Kft., Dr. Kondor Tamás (7625 Pécs, 
Antónia utca 19.) által készített 
a) a római fazekas kemence bemutatására,  
b) a látogatóközpont és kőtár „A” változatának bemutatására és  
c) az Intercisa castrumának műemléki és tájrekonstrukciójának bemutatására 
kidolgozott tanulmánytervet. 

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

készíttesse el az elfogadott tanulmányterv alapján az engedélyezési terveket. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 
                        a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                        a városfejlesztési igazgató 
                        a határozat közléséért: 
                        a városfejlesztési igazgató 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
 

6. Javaslat a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat 
vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok bekérésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

   a pénzügyi bizottság elnöke 
   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben ugyanebben a tárgykörben közbeszerzési tanácsadói 
tevékenységre kérünk be árajánlatokat különböző helyekről. 
 
Aki támogatja, ennek megfelelően szavazzon, legyen kedves! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
477/2016. (VII.18.) határozata 

a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó 

árajánlatok bekérésére 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a világörökségi 
helyszínek fejlesztése témájú pályázat keretében az építési engedélyezési 
tervek elkészítése és a kapcsolódó feladatok ellátását végző gazdasági 
szereplő kiválasztására érdekében felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység ellátására az alábbi gazdasági szereplőktől 
kérjünk árajánlatot: 
 

a) EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 
1075 Budapest, Holló utca 10. IV. em. 4001 
Cégjegyzékszám: 01 09 952942 
Adószám: 23100424-2-42 
e-mail: eupconsult@eupconsult.hu 
 

b) Ész-Ker Kft. 
1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
Cégjegyzékszám: 01 09 880490 
Adószám: 13060891-2-41 
e-mail: titkarsag@eszker.eu 
 

c) PROVITAL Fejlesztési és Tanácsadó Kft.  
1123 Budapest, Alkotás u. 53. E. ép. III. em.  
Cégjegyzékszám: 01 10 046510 
Adószám: 14969205-2-43 
e-mail: info@provitalzrt.hu 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a városfejlesztési igazgató 
Határidő: az ajánlatkérés megküldésére: 2016. július 19. 

  az ajánlatok bontására: 2016. július 25. 10:00 óra. 
  az ajánlatok elbírálására az ajánlatok bontását követő 8 napon belül 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 
ajánlatok elbírálását követően a kiválasztott felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadóval a szerződést írja alá.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 
pályázat keretében az építési engedélyezési tervek elkészítése és az ahhoz 
kapcsolódó feladatok ellátása tekintetében az 507/2012. (XII.13.) közgyűlési 
határozattal elfogadott közbeszerzési szabályzat 4.1. pont b.a) alpontjában 
foglalt átruházott hatáskörben felmerülő valamennyi közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó kérdésben a bírálóbizottság véleményének kikérése mellett hozza 
meg döntéseit és, a Közgyűlés soron következő rendes ülésén ezen 
átruházott feladatok végrehajtásáról nyújtson tájékoztatást.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városfejlesztési igazgató 
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Határidő: a közgyűlés soron következő rendes ülése 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 
szereplő feladat végrehajtásához szükséges forrást – max. bruttó 1 millió Ft 
keretösszeget – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/216. (II.19.) 
önkormányzati rendelete 7/a melléklet 23. pályázati és egyéb támogatással 
megvalósuló projektek kiadásai/főépítész újonnan létrehozott kiemelt 
előirányzat során az 5/b. melléklet 25. felhalmozási céltartalékok/25.13 
pályázati felkészítés, önrész elnevezésű keretének terhére nevesíti.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                  a polgármester     
  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: folyamatos 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőkben ez évi közművelődési érdekeltségnövelő pályázatunk… 
És van egy II. határozati javaslat. Arról is döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
478/2016. (VII.18.) határozata 

a világörökségi helyszínek fejlesztése témájú pályázat vonatkozásában induló 
közbeszerzési eljárás lefolytatására felkérni kívánt gazdasági szereplőkről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a világörökségi 
helyszínek fejlesztése témájú pályázat keretében az építési engedélyezési 
tervek elkészítésére irányuló közbeszerzési eljáráson való részvételre felkérni 
kívánt gazdasági szereplők: 
  

a) C.S.Ő. Építésziroda Kft. 
7625 Pécs, Antónia utca 109. 
Cégjegyzékszám: 02 09 071396 
Adószám: 13940511-2-02 
e-mail: csokkft@gmail.com 
 

b) Másfél Építész Stúdió Kft. 
7621 Pécs, Király utca 35/1. 
Cégjegyzékszám: 02 09 077633 
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Adószám: 23428304-2-02 
e-mail: masfelstudio@gmail.com 
 

c) APM Consulting Kft.  
7621 Pécs, Király utca 34.  
Cégjegyzékszám: 02 09 070659 
Adószám: 13693659-2-02 
e-mail: apm@apmconsulting.hu 

 
d) Pentele Terv Kft. 

2400 Dunaújváros, Petőfi Sándor utca 1/a.,1/3. 
Cégjegyzékszám: 07 09 026668 
Adószám: 25479784-1-07 
e-mail: szabozsr@gmail.com  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a városfejlesztési igazgató 
Határidő: 2016. augusztus 31. 

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

szereplő feladat végrehajtásához szükséges forrást – max. 15 millió Ft + ÁFA 
keretösszeget – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/216. (II.19.) 
önkormányzati rendelete 7/a melléklet 23. pályázati és egyéb támogatással 
megvalósuló projektek kiadásai/főépítész újonnan létrehozott kiemelt 
előirányzat során az 5/b. melléklet 25. felhalmozási céltartalékok/25.13 
pályázati felkészítés, önrész elnevezésű keretének terhére nevesíti.  
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

         a polgármester 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: folyamatos 
 

7. Javaslat a 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra 
vonatkozó pályázat benyújtására, megvalósítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

   a pénzügyi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor a következő napirend az MMK Nonprofit Kft.-vel való 
pályázatunk. Üdvözlöm ügyvezető igazgató asszonyt. A mai nap a 
határideje a pályázat beadásának.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Sztankovics László) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
479/2016. (VII.18.) határozata 

a 2016. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra vonatkozó 
pályázat benyújtásáról, megvalósításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata, a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről 
szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pontjában foglaltak, illetve a 
pályázati kiírás szerint elkészített, közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 
tárgyában meghirdetett pályázat benyújtását, valamint elhatározza a kapcsolódó 
projekt végrehajtását az MMK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megjelölt pályázat benyújtásához és a projekt 
megvalósításhoz szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a városfejlesztési igazgató  
  az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 

Határidő:  
- a pályázat elektronikus úton történő benyújtására: 2016. július 15.  
- a pályázat postai úton történő benyújtására: 2016. július 18. 
- a projekt megvalósítására: 2017. december 31. 
- a pénzügyi-szakmai beszámoló benyújtására:  
- ha az önkormányzat a támogatást 2016. december 31-éig teljes körűen 

felhasználta: 2017. január 31. 
- ha az önkormányzat a támogatást 2016. december 31-éig nem használta fel 

teljes körűen: 2018. január 31. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő pályázati projekt végrehajtásához a tervezett beruházáshoz szükséges 
1.610.000 Ft összeg 25 %-ának erejéig a költségvetés 7.a mellékletében újonnan 
létrehozott fejlesztési előirányzat soron 402.500 Ft összegű önkormányzati saját 
forrást biztosít az önkormányzat 2016. évi költségvetése 5.b melléklet „Pályázati 
tevékenység, felkészítés, önrész” felhalmozási céltartalék sor terhére. 

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

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalásokat a 2016. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
  a polgármester 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
  a városfejlesztési igazgató 
- a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
- a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

8. Javaslat Dunaújváros, Vásártérre vezető járda és gyalogátkelőhelyek 
kivitelezési munkáira 
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 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Vásártérre vezető járdaszakasz DVG által történő kivitelezése. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
480/2016. (VII.18.) határozata 

Dunaújváros, Vásártérre vezető járda és gyalogátkelőhelyek kivitelezési 
munkáiról 

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

a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. július 29. 
                     - a szerződés aláírására: 2016. július 29. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vásártérre vezető járda és 

gyalogátkelőhelyek kivitelezési munkáinak fedezetét egyrészt Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 7.a. mellékletében a „2. 
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály”, „1. Vásártér 
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előtti kijelölt gyalogátkelőhely létesítése és járda kiépítése a Vasmű térig” 
szakfeladaton 8.000.000,- Ft biztosítja, másrészt a rendelet 7.b. mellékletében „2. 
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály” alcím alatt 
szereplő „2. Belterületi utak felújítása” szakfeladat sorából átcsoportosításra kerülő 
9.725.758,- Ft biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2016. 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 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                      - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. július 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

„Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek – a fényforrások és a lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetésére, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítására, 
karbantartására, folyamatos üzemének biztosítására” tárgyában 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben a lámpatestek éves karbantartásával összefüggő 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására kerül sor a VILL-
KORR Hungária Kft. vonatkozásában. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
481/2016. (VII.18.) határozata 
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Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által „Dunaújváros 
közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – a 

fényforrások és a lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetésére, 
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítására, karbantartására, 

folyamatos üzemének biztosítására” tárgyában közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Dunaújváros közigazgatási 

területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – a fényforrások és a 
lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetésére, Dunaújváros dísz- és 
térvilágítási lámpatestek javítására, karbantartására, folyamatos üzemének 
biztosítására” tárgyában uniós értékhatár alatti értékű hirdetmény és tárgyalás 
nélküli (Kbt. 115. §. (1) bekezdés) szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított. 

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

eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a VILL-KORR Hungária Kft.-t 
(Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot 
benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek. A nyertes ajánlat összege 
1.197.961,- Ft + Áfa/ hó. 

 
3. Az 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és a végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 5. melléklete 2. alcím – Városüzemeltetés, 
dologi kiadások során fedezetet biztosít. A közbeszerzési eljárás 2016-ban 
kifizetésre nem kerülő, 2017. évre áthúzódó részének a fedezetét az 
Önkormányzat a 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

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

a 2.-3. pontok figyelembevételével előkészített szerződést írja alá. 
 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 
    a polgármestert 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
    a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő:   2016. szeptember 26. 
 
10. Javaslat a Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és 

környezeteinek megvilágítás kiépítés kivitelezésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

A következőkben szintén DVG. 16 db gyalogátkelőhely, zebra és 
környezetének megvilágítás kiépítése. Pintér képviselő úr! 
 

Pintér Tamás képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
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Csak szeretném emlékeztetni majd a Tisztelt Közgyűlést, hogy ezzel ugye 
nem oldódik a városi közvilágítási probléma. Nyilván valamilyen szinten 
lehet vele javítani, de további feladatok lesznek a jövőben. Szeretném 
még arra is emlékeztetni polgármester urat, hogy egy közérdekű 
adatigényléssel éltem még talán 3-4 hónappal ezelőtt, amikor ennek az 
anyagnak egy fénymérését rendelte el az önkormányzat. És ennek a 
fénymérésnek a jegyzőkönyvét, a mérési eredményeit kértem akkor, amit 
azzal utasítottak vissza, hogy ennek az anyagnak a munkaanyaga, tehát 
majd akkor fogom tudni megtekinteni, amikor ez az anyag megtárgyalásra 
fog kerülni. Én szeretném kérni akkor önöket, hogy ezek után akkor majd 
ennek a fénymérési jegyzőkönyvét majd jutassák el hozzám az igényeltek 
szerint. Köszönöm szépen a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nyilvánvalóan nem csak a képviselő úr, hanem a közgyűlés valamennyi 
tagja meg fogja kapni.  
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
482/2016. (VII.18.) határozata 

Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek 
megvilágítás kiépítés kivitelezésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros 

területén lévő 15 db gyalogátkelő (zebra) és környezetének megvilágítás 
kiépítési munkái kivitelezésére a meglévő tervek alapján Vállalkozási 
Szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.), bruttó 35.350.027,- Ft, azaz bruttó 
harmincötmillió-háromszázötvenezerhuszonhét forint összeg felhasználásával. 
 

2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati 
rendelete 7.a. melléklet „Városüzemeltetés” 11. sor terhére biztosítja. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában jelen 
határozat mellékletét képező Vállalkozási Szerződést a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    2016. július 29.  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által 

„Dunaújváros közterületein rágcsálók elleni védekezési munkák ellátása”-
ra vonatkozó ajánlatok bekérése 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
    a pénzügyi bizottság elnöke 
   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rágcsálóirtással összefüggő ajánlatok bekérése. Felhívom a figyelmüket, 
hogy aláírtak elvileg ülésünk előtt egy titoktartási nyilatkozatot. Kérem 
ennek maradéktalan betartására képviselő társaimat!  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

483/2016. (VII.18.) határozata 
Dunaújváros közterületein rágcsálók elleni védekezési munkák ellátására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
közterületein rágcsálók elleni védekezési munkák ellátására 
 
 a) Roxin Group Kft.-t 
  2400 Dunaújváros, Vasmű út 19. IV. em. 3 
  e-mail: office@roxin.hu 
 b) Bio-M Bt.-t 
  2457 Adony, József A. út 7. 
  e-mail: biombt45@freemail.hu 
 c) Tritoxin Kft.-t 
  2400 Dunaújváros, Ady E utca 1. I. em. 2. 
  e-mail: tritoxinoffice@freemail.hu 
 d) Irtó-Profi Kft.-t 
  2310 Szigetszentmiklós, Bíró Lajos utca 105. J. ép. 
  e-mail: irtoprofikft@freemail.hu 
 
kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 
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Felelős:   - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. július 19. 
  - az ajánlatkérés megküldésére: 2016. július 19. 
  - az ajánlat benyújtására: 2016. július 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
12. Javaslat óvodai és iskolai prevenciós előadássorozat finanszírozására 

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

A következő napirend óvodai és általános iskolai prevenciós 
előadássorozat finanszírozását megcélzó napirend. Üdvözlöm a 
kérelmet benyújtó Szabó Attila ügyvezető igazgató urat! Felhívom a 
figyelmüket, a határozati javaslat egy „A” meg egy „B” változatot 
tartalmaz. Frakcióvezető urat megkérem, hogy legyen kedves a 
határozati javaslat 1. pontjába a támogatási összegre javaslatot 
tenni!  
 

Hingyi László képviselő: 
 
A támogatási összeg 1.000.000,- Ft lenne. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Jó. Az „A” változatról döntünk először! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
484/2016. (VII.18.) határozata 

óvodai és iskolai prevenciós előadás-sorozat finanszírozásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az IF 54 Invest Kft. (2400 
Dunaújváros, Arany János u. 61.) részére dunaújvárosi köznevelési 
intézményekben tartandó prevenciós előadás-sorozat költségeihez egyszeri 
1.000.000 forint, azaz egymillió forint támogatást nyújt az alábbiak szerint: 

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete „Intézményi tartalék” előirányzati során 
fedezetet biztosít.  
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján az IF 54 Invest Kft.-vel az előkészített céltámogatási 
szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a 
szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a jogi és szervezési igazgató        
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére:  2016. július 29. 
  - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 30 nap 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:    2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
13. Javaslat a Dózsa György Általános Iskola diákjai londoni tanulmányútjának 

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 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőben a Dózsa György Általános Iskola diákjainak 
tanulmányútjához járulhatunk hozzá, amennyiben az „A” változatot 
támogatjuk. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Pintér Tamás, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Sztankovics László) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
485/2016. (VII.18.) határozata 

a Dózsa György Általános Iskola diákjai londoni tanulmányútjának 
támogatásáról 

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

diákjainak londoni tanulmányútjának támogatására 135.340,- forint, azaz 
százharmincötezer-háromszáznegyven forint vissza nem térítendő támogatást 
nyújt. 
A támogatást a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvány kapja. 

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5.c mellékletének „Ifjúsági feladatok 
felosztható kerete” során 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 „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvánnyal 
az előkészített céltámogatási szerződést írja alá, továbbá jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi és szervezési igazgató        
                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére:  2016. július 29. 
  - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 30 nap 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:              2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
14. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő 

ellátására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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A következőkben a 16-os felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéséről 
döntünk. Már az ellátásról történő helyettesítésről. 
 
Tessék! Önöké a lehetőség! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
486/2016. (VII.18.) határozata 

a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 410/2016. (VI.16.) határozatának 2. pontját. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 16. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2016. szeptember 1. napjától helyettesítő 
háziorvossal kötött megbízási szerződéssel kívánja biztosítani. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 16. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását helyettesítéssel vállaló orvossal kötendő 
megbízási szerződés aláírására, továbbá a működési engedély megkérésére és a 
finanszírozási szerződés megkötésére. 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Ugye önkormányzatunkat törvény szerinti alapellátási kötelezettség illeti 
meg. Orvos hiányában pedig helyettesítő orvosról kell gondoskodnunk az 
OEP, mint finanszírozó irányába, mint szolgáltató. 

 
15. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő 

ellátására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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A következőben az 5-ös háziorvosi körzet hasonló témájú napirendjéről 
döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
487/2016. (VII.18.) határozata 

az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 5. 
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2016. augusztus 1. napjától határozatlan 
időre a Dr. Lőrincz Attila háziorvossal kötött megbízási szerződés útján kívánja 
biztosítani. 
      
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a jogi és szervezési igazgató        
Határidő: - a határozat közlésére és a szerződés aláírására: 2016. július 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
16. Javaslat a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok Egyesülete támogatására 

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

   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Vállalkozó Háziorvosok kérelméről. Nem tudom, hogy a képviseletükben 
… nincs itt senki.  
 
Az „A” változatot teszem fel szavazásra! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
488/2016. (VII.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok támogatás iránti kérelmének 
elbírálásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Vállalkozó 
Háziorvosok Egyesülete részére működési költségeihez 2.400.000,- Ft összegű 
vissza nem térítendő támogatást nyújt.    

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Vállalkozó 

Háziorvosok Egyesülete támogatására forrásként a 2016. évi költségvetési 
rendelet 5.b mellékletének „Intézményi tartaléka” sorát határozza meg. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok 
Egyesületével a jelen határozat 1. számú mellékletét képező céltámogatási 
szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat Vizsgáló Iroda előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. 

 
     Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
         a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgató        
                     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért 
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő:    

- a határozat közlésére: 2016. augusztus 5. 
      - a szerződés aláírására: a Miniszterelnökség által működtetett Támogatásokat 
        Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozatát 

követő 30 nap 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési rendelet 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 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a Csepeli Kajak-

Kenu Egyesület támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 424/2016. 
(VI.16.) határozat hatályon kívül helyezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
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   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Csepeli Kajak-Kenu Egyesülettel kapcsolatos korábbi, júniusi döntésünk 
hatályon kívül helyezéséről szavazunk. 
 
Tessék! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
                     489/2016. (VII.18.) határozata 

DMJV Közgyűlésének a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület támogatás iránti 
kérelme elbírálásáról szóló 424/2016. (VI.16.) határozat hatályon kívül 

helyezéséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület 
támogatás iránti kérelme elbírálásáról szóló 424/2016. (VI.16.) határozatát hatályon 
kívül helyezi. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, 
hogy a határozatot küldje meg a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület elnöke részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

   a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 a jogi és szervezési igazgató        
Határidő: - a határozat közlésére: 2016. július 29. 
 
18. Javaslat az önkormányzati üdülők üzemeltetéséhez szükséges eszközök 

beszerzésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Önkormányzati tulajdonban lévő és a DVG által üzemeltetett üdülőink 
komfortosabb működésének eszközbeszerzéséről döntünk.  
 
Tessék szavazni! A szabadi üdülő, Siófok, illetve a harkányi üdülőről van 
szó. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
490/2016. (VII.18.) határozata  

az önkormányzati üdülők üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az önkormányzati 
siófoki és harkányi üdülők üzemeltetője, a DVG Zrt. 750.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 
952.500,- Ft keretösszeg erejéig a két üdülő megfelelő színvonalú üzemeltetéséhez 
szükséges alábbi tárgyi eszközöket megvásárolja azzal, hogy a tárgyi eszközöket a 
leltárjegyzékbe a társaság köteles szerepeltetni. 
 
Siófoki üdülő      Harkányi üdülő 
- 4 db kerékpár  - 2 db kerékpár 
- 1 db kültéri pingpong asztal  
- 2 db fa napozó ágy 
- 2 db kültéri hintaágy 
- 1 db televízió 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott tárgyi 

eszköz beszerzésre 952.500,- Ft összegben forrást biztosít a 2016. évi 
önkormányzati költségvetése intézményi tartalék előirányzat terhére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
      a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 

megküldéstkövető 8 napon belül 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 2. 
pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 
 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
  a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
19. Javaslat a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület kölcsön iránti kérelme 

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

A következő a Jégtörők Egyesületének kérelme. Egy tizenötmillió forintos 
kölcsönt célzott meg a kérelem. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
491/2016. (VII.18.) határozata  

a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület kölcsön iránti kérelme elbírálásáról: 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület 
részére 15.000.000,- Ft, azaz Tizenötmillió forint kölcsönt nyújt Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 
általános tartalék előirányzat terhére, 2017. március 31-ig járó egyösszegű 
visszafizetési kötelezettséggel. A Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület a visszafizetés 
fedezeteként inkasszó jogot biztosít az egyesület K&H bank Zrt.-nél vezetett 
10400463-50526588-50561002 számú bankszámlájára. 

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

az 1. pontban meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Jégtörők Egyesülettel 
a kölcsönszerződést kösse meg, a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
                    - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 

           a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  

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

      napon belül 
   - a kölcsön szerződés aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
     számított 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
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önkormányzati rendelete módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                     a polgármester 
                   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
                   - a költségvetés módosításáért: 
                     a jegyző 
                   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                     a pénzügyi bizottság elnöke 
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
20. Javaslat a Modern Városok Program végrehajtásában közreműködő 

munkacsoport létrehozására 
Előadó: a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Modern Városok Program. 07. hó 06-án jártam Csepreghy Nándor 
miniszterhelyettes úrnál. Lázár miniszter úr megbízásából ő koordinálja a 
Dunaújvárosra eső részt a Megyei Jogú Városok Modern Városok 
Programjában. Ott merült föl annak az igénye, hogy egy a kormánypárti 
frakción túlnyúló munkabizottság jöjjön létre, hogy a képviselők 
folyamatosan képbe legyenek a történésekkel kapcsolatban. Egyébként 
már a nyáron ezzel kapcsolatban események fognak történni. Szepesi 
Attila gazdasági alpolgármester koordinálná politikai értelemben a munkát, 
és Szabó Imre urat adtam meg kapcsolattartónak, mint az operatív 
munkaszervezet vezetője. Most indítványoznám egy négyfős 
munkacsoport felállítását, melyben gyakorlatilag a politikai súllyal bíró 
szervezetek jelennének meg, ez nálam a Jobbik és az MSZP 
Dunaújvárosi Szervezete rajtunk kívül, és ennek elnökeként 
értelemszerűen az előbb említett alpolgármester urat javaslom. 
Parancsoljon, képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Egyetértek ezzel a 
bizottsággal, vagy inkább a munkacsoportnak a létrehozásával, csak az 
SZMSZ-be ezt bele kéne építenünk, mert az SZMSZ-ünkben 
munkacsoport létrehozására jelenleg így, ilyen módon nincs. Szeretném 
kérni a szeptemberi közgyűlésre, akkor ezt be is kéne vezetnünk, hogy az 
SZMSZ-be is benne legyen munkacsoport létrehozásának lehetősége. 
Köszönöm szépen. Különben támogatom teljesen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Jegyző asszony szerintem megvizsgálja ennek opcióját.  
 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! De ha 
nincs benne, akkor be lehet rakni. De nem látom értelmét. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
492/2016. (VII.18.) határozata 

a Modern Városok Program végrehajtásában közreműködő munkacsoport 
létrehozásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a Modern Városok 
Program dunaújvárosi fejlesztéseit tartalmazó együttműködési megállapodásból 
származó feladatok koordinációs feladatainak végrehajtására munkacsoportot hoz 
létre. A munkacsoport a fejlesztési feladatok lezárultával minden külön intézkedés 
nélkül megszűnik. A munkacsoport elnöke Szepesi Attila gazdasági és stratégiai 
ügyekért felelős alpolgármester, tagjai Hingyi László, Pintér Attila és Pintér Tamás 
közgyűlési képviselők. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a gazdasági és stratégiai ügyekért felelős alpolgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a munkacsoport tagjai 
Határidő: a Modern Városok Program dunaújvárosi fejlesztései végrehajtásának 

időtartama 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Megkérem, hogy legyen kedves ismertetni ezzel kapcsolatban az 
álláspontját! 
 

Vargáné dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én azt gondolom, hogy mivel 
nem állandó szervezet létrehozásáról van szó, ezt máskor is megtette a 
közgyűlés, tehát nem egy állandó bizottságként működik, és költségvetési 
fedezetet nem igényel ez a munkacsoport-felállítás. Természetesen meg 
fogom nézni, de én most azt az állásfoglalást képviselem, hogy erre nincs 
szükség jogszabályba, tehát helyi rendeletbe foglalni. E napirend kapcsán, 
hogyha már szót kaptam, akkor elmondanék még egy gondolatot, ami a 
következő napirend személyi döntéseit is érinti. Egy jogszabályváltozásra 
hívnám fel a figyelmüket. Személyi kérdésekben ugye a személyes 
érintettséget kötelező bejelenti. Ebben a tekintetben változott 
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Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény. A képviselő-testület 
tagját érintő választás, delegálás, megbízás kapcsán nem szükséges a 
személyes érintettség bejelentése, tehát azért is nem kértem szót a 
mostani döntéshozatal előtt. A következőkre is ez vonatkozik, amiben hét 
döntést fogunk meghozni. Viszont a törvény a visszahívásnál nem tesz 
kivételt, úgyhogy kérem önöket, hogy a megválasztottak nyugodtan 
szavazzanak saját magukra is, a visszahívás esetében viszont az 
érintettséget be kell jelenteni, arról a közgyűlésnek döntenie kell, de 
természetesen az előzetes megállapodás kapcsán született döntés miatt 
nem kell kizárni az érintett képviselőt. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem kell kizárni, vagy nem kell róla szavazni? Az nálam nem ugyanaz. 
 

Vargáné dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Dönteni kell róla, de kizárni nem kötelező. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Na, így már egyértelmű. Köszönöm.  
 

21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és 
Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága, valamint az Oktatási, Kulturális, 
Ifjúsági és Sportbizottság új elnökének megválasztására, továbbá 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságából és az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságból képviselő bizottsági tag 
visszahívására, valamint a Pénzügyi Bizottságban történő személycserére 
Előadó: a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Kérdés, hozzászólás hiányában, a I. határozati javaslatról döntünk.  
 
Szavazzunk akkor Izsák Máté János képviselő úr érintettségéről! Mert 
visszahívásról van szó, ha jól értelmeztem.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Izsák Máté képviselőt a szavazásból – mellette 
szavazott 7 fő (Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Tamás, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Cserni Béla, 
Pintér Attila), tartózkodott 1 fő (Gombos István), nem szavazott 3 fő (Cserna Gábor, 
Izsák Máté, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Sztankovics László) – 
nem zárta ki és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

493/2016. (VII.18.) határozata 
Izsák Máté képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Izsák Máté képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 21. napirend 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága bizottsági elnökének visszahívásáról” határozati javaslatára 
történő szavazásból Izsák Máté képviselőt nem zárta ki. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tessék! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 

Akkor… Köszönöm szépen. Polgármester Úr! Akkor bejelenteném 
érintettségemet a jegyzőkönyv számára is, mert akkor ez így helyes. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm.  
 
Aki elfogadja a I. határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
494/2016. (VII.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága bizottsági elnökének visszahívásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága elnökét, Izsák Máté képviselőt bizottsági elnöki 
tisztségéből – a bizottsági tagsága megtartásával – visszahívja 2016. július 18. 
napjával. 

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

visszahívott bizottsági elnök tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

             a jegyző 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
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             a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2016. július 29. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom, hogy a közgyűlés a mai nappal, holnapi, holnapi hatállyal 
Pintér Tamás képviselő urat a Közbiztonsági Bizottság elnökévé válassza 
meg! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
495/2016. (VII.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága bizottsági elnökének megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága elnökének Pintér Tamás képviselőt 2016. július 19. 
napjától megválasztja. 

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

megválasztott bizottsági elnök tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 4. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

             a jegyző 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
              a jogi és szervezési igazgató 

Határidő: 2016. július 29. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Nagy Zoltánné képviselő asszonyt megkérem, hogy jelentse be az 
érintettségét! 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Jelentem az érintettségemet én is. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 



43 
 

Indítványozom a közgyűlés Közbiztonsági Bizottsági tagjai közül, 
képviselő tagjai közül a képviselő asszonyt visszahívni a holnapi napi 
hatállyal, mai napi hatállyal, mai.  
 
De előbb az érintettségről szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
496/2016. (VII.18.) határozata 

Nagy Zoltánné képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagy Zoltánné képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 21. napirend 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságából képviselő bizottsági tag visszahívásáról” határozati 
javaslatára történő szavazásból Nagy Zoltánné képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki elfogadja a visszahívás tényét! Most erről döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
497/2016. (VII.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságából képviselő bizottsági tag visszahívásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságából Nagy Zoltánné képviselő bizottsági tagot 2016. július 
18. napjával visszahívja. 

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

visszahívott bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés 
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és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

             a jegyző 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
               a jogi és szervezési igazgató 

Határidő: 2016. július 29. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben javasolom, hogy Hingyi László bizottsági elnök urat 
bizottsági tagsága megtartása mellett a közgyűlés hívja vissza az elnöki 
posztról a mai nappal, és megkérem önt, hogy az érintettséget jelentse be! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Szeretném érintettségemet bejelenteni a visszahívásommal kapcsolatban. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Most az érintettségről döntünk! A szavazásból való kizárásról. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

498/2016. (VII.18.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 21. napirend 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági 
és Sportbizottsága bizottsági elnökének visszahívásáról” határozati javaslatára 
történő szavazásból Hingyi László képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
499/2016. (VII.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottsága bizottsági elnökének visszahívásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottság elnökét, Hingyi László képviselőt elnöki tisztségéből – bizottsági 
tagságának megtartásával – visszahívja 2016. július 18. napjával. 

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

visszahívott bizottsági elnök tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2016. július 29. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Javasolom a V. határozati javaslatnak megfelelően, Izsák Máté János 
képviselő urat a közgyűlés a holnapi naptól az Oktatási Bizottság elnökévé 
válassza meg!  
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
500/2016. (VII.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottsága bizottsági elnökének megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottság elnökének Izsák Máté képviselőt 2016. július 19. napjától 
megválasztja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
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megválasztott bizottsági elnök tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 4. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a jegyző 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
                        a jogi és szervezési igazgató 

Határidő: 2016. július 29. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslom, hogy a közgyűlés Sztankovics László képviselő urat, aki nem 
tudja az érintettségét bejelenteni, és már nem jelenti be, ezért nem fogunk 
szavaztatni az érintettségről.  
 
Indítványozom, hogy hívjuk vissza az oktatási bizottsági tagságából! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

501/2016. (VII.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottságából képviselő bizottsági tag visszahívásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottságból Sztankovics László képviselő bizottsági tagot 2016. július 18. 
napjával visszahívja. 

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

visszahívott bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

             a jegyző 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
               a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:  2016. július 29. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Javasolom, hogy Hingyi képviselő urat a pénzügyi bizottsági tagságából 
hívjuk vissza, ha és amennyiben bejelenti érintettségét. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Szeretném bejelenteni 
érintettségemet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És akkor erről javasolom, hogy döntsünk is! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
502/2016. (VII.18.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 21. napirend 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságában 
képviselő bizottsági tag változásról” határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi 
László képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És most dönt a határozati javaslatról! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
503/2016. (VII.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságában 
képviselő bizottsági tag visszahívásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pénzügyi Bizottságból Hingyi 
László  képviselő bizottsági tagot 2016. július 18. napjával visszahívja. 

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

visszahívott bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés 
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 3. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

             a jegyző 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
                       a jogi és szervezési igazgató 

Határidő: 2016. július 29. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm. És a visszahívás eredményeképpen megüresedő képviselő 
bizottsági helyére a pénzügyi bizottságba a mai napi hatállyal javasolom, 
hogy Sztankovics László képviselő urat válassza meg a tisztelt bölcs 
közgyűlés! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
504/2016. (VII.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottságában 
képviselő bizottsági tag megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Sztankovics László képviselőt a 

Pénzügyi Bizottság képviselő bizottsági tagjának megválasztja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelet 3. függelékében 
vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

             a jegyző 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
                        a jogi és szervezési igazgató 

Határidő: 2016. július 29. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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1 perc szünetet rendelek el. És megkérem önöket, hogy a zárt ülésen 
jelen lehető köztisztviselő kollegák és meghívott vendégek tartózkodjanak 
a képviselőkön kívül a közgyűlésteremben. Parancsoljon, képviselő úr! 
 

Pintér Tamás képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egy kis figyelmet szeretnék kérni. 
 

Pintér Tamás képviselő: 
 
Egy perc türelmüket szeretném kérni, merthogy röviden szeretném  
önöket tájékoztatni az elmúlt hetek eseményeiben egy fontos dologról, ami 
engem illet. Az a nagyon megtisztelő felkérés érkezett a Jobbik elnökétől 
és az elnökségétől, hogy én töltsem be a Jobbik egyik megüresedett 
mandátumát az országgyűlésben. Szeretném önöknek elmondani, bár 
már nyilván majd lesz még rendkívüli, illetve majd még rendes közgyűlés 
is, és azon is majd még részt fogok venni, de én szeretném mindenkinek 
megköszönni az elmúlt években kapott, illetve adott segítséget, amit 
nyújtottak nekünk a város érdekében való fejlődést szolgálva. Azt 
gondolom, hogy azért fogadtam el ezt a lehetőséget, mert nagyobb erővel 
fogom tudni képviselni majd a várost és a térséget, és nekem az a 
legfontosabb feladat, hogy Dunaújváros ismét jó hírét tudja majd kiadni az 
országban, és azokat a feladatokat tudjam segíteni majd, ami itt a 
következő időkben lesz. Az a képviselő, aki majd az én megüresedett 
mandátumomat fogja betölteni szintén így fog majd viselkedni, és rajtam 
keresztül majd a város érdekeit, illetve a dunaújvárosiak érdekeit fogja 
majd képviselni. Még egyszer köszönök szépen mindent, és majd még 
természetesen majd találkozunk. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úrnak leendő munkájához jó egészséget és sok sikert kívánok a 
Fidesz-frakció nevében is. Egyben felhívom a figyelmét, hogy a Magyar 
Parlamentben végzett munkánál nagyobb becsülettel, tisztelettel 
végzendő munka közéleti szereplő számára nincsen, úgyhogy tényleg 
eredményes a város, a térség, Fejér megye érdekében kifejtve 
eredményes ellenzéki munkát kívánok a következő évekre! És akkor 1 
perc szünetet rendelek el. 

 
 

K.m.f. 
 

 
 

      Cserna Gábor                Vargáné dr. Sürü Renáta 
               polgármester                     jegyző 


