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Tóthné Záhorszky Margit személyügyi és munkaerő-gazdálkodási 
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Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
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Dr. Deák Mária közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Nyikomné Gévay 
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szociális-igazgatási támogatási vezető ügyintéző 
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Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Dr. Kovács Péter Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője 
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 

 
 

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

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy kis figyelmet szeretnék 
kérni az ülésteremben. Nagyon köszönöm. Szép napot kívánok! Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének mai rendes ülését megnyitom. Az ülés 
határozatképes. Szeretném önöket tájékoztatni, hogy szeptember 9-én, 
pénteken Pintér Tamás országgyűlési képviselő úr benyújtotta lemondását 
önkormányzati képviselői mandátumáról. Ez kellett a parlament mandátum 
vizsgáló bizottságának ahhoz, hogy szeptember 12-én, hétfőn az 
összeférhetetlenséget feloldva az országgyűlésben letehesse parlamenti 
képviselői esküjét. Országgyűlési képviselő úrnak eredményes, sikeres 
munkát kívánok. Egyúttal ennek folyamányaként a múlt hét folyamán Szabó 
Gábor, a Jobbik pártigazgatója levélben tájékoztatott bennünket, hogy a 
kompenzációs listáról az azon szereplő képviselő-jelöltek közül a Jobbik 
elnöksége Barta Endre urat jelöli Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének önkormányzati képviselőjévé. Ennek alapján múlt héten talán 
pénteki napon a Helyi Választási Bizottság megtekintette az okmányokat, és 
a mandátumot úgymond igazolta. Ezen mandátum a hétfői napon délután 
16,00 órakor jogerőssé vált. Megkérem képviselő urat, hogy tegye le esküjét. 
Megkérem dr. Varga Balázs ügyvéd urat, a Helyi Választási Bizottság 
elnökét, hogy vegye ki az esküt. Megkérem önöket és az ülésteremben lévő 
valamennyi kedves vendégünket, hogy legyenek kedvesek állva hallgatni az 
eskü szövegét. Köszönöm. 
 

Dr. Varga Balázs a Helyi Választási Bizottság elnöke: 
 
Kérem, hogy mondja utánam! „Én ..... becsületemre és lelkiismeretemre 
fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; 
jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; a települési 
önkormányzati képviselői tisztségemből eredő feladataimat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen 
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten engem úgy 
segéljen.” 
 

Barta Endre letette az esküt. 
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Dr. Varga Balázs a Helyi Választási Bizottság elnöke Barta Endre közgyűlési 
képviselőnek átadta a megbízólevelet. 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Nagyon köszönöm. Foglaljanak helyet! A megválasztott képviselőnek, Barta 
képviselő úrnak Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében 
gratulálok, és a város fejlődésének érdekében kifejtett sikeres és eredményes 
munkát kívánok.  
 

Stermeczki András evangélikus lelkész: 
 
Amint a jelenlévő képviselő-testület amikor megalakult és esküt tettek, akkor 
is áldást kívántunk. Ez most se maradjon el, hiszen Lassingleitner Fruzsina 
és Barta Endre képviselők ugye akkor még nem voltak tagjai ennek a 
képviselő-testületi gyűlésnek. Ezért Biblia-olvasó evangélikus kalauzunk mai 
igéjét olvasom: Nincsenek véletlenek. Így írja Pál apostol a Filippi levélben: 
Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. És itt minden 
egyes szónak fontos üzenete van. Egyrészt nem a magunk javáért 
szolgálunk, másrészt ott van a mondat végén az is, nekünk is lehet jó. 
Kívánom, hogy a képviselő-testület és a most esküt tett és a korábban esküt 
tett képviselők munkája áldásos, mindnyájunk boldogulására, Isten tetszésére 
folyjon. Ámen. 
 

Baltási Nándor római katolikus plébános: 
 
Elsősorban én az Úrhoz szeretnék könyörögni azért, hogy önök a munkájukat 
neki tetszően, az ő vezetésével ennek a városnak a javára, lelki javára tegyék 
semmire nem tekintettel, csak a tisztesség, a becsület és az Úr szándékára 
tekintettel. És én is áldásomat adnám a közgyűlésre. Áldjon meg benneteket 
a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek! Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönjük. Tisztelt Közgyűlés! Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 14/2002. rendelete értelmében, amely a kiváló eredményt 
elért sportolók jutalmazásával kapcsolatos, ennek alapján az idei évben EHF 
Kupa győztes DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia sportolói, 
szakemberei részére jutalom ünnepélyes átadására fog a következő 
percekben sor kerülni. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy Dunaújváros 
sportszerető közönsége, a dunaújvárosi polgárok nevében még egyszer 
őszinte szívvel gratuláljak ehhez a nem kicsi sikerhez. Ebben a nagyon 
feszült, nagyon nehéz hazai bajnokságban, melynek látjuk a fordulatait és a 
rafinált rendszerét, mégis van egy csapat, akikre büszkék lehetünk. Ez a 
dunaújvárosi kézilabda csapat. Igazolták, hogy jogosan kapta meg 2000-ben 
Dunaújváros a Nemzet Sportvárosa kitüntető címet. Ők bármi is történjen az 
országban, bármi is történjen a sport világában ebben a városban, ők méltón 
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igazolják, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése helyes és bölcs 
döntést hozott akkor, amikor megalapította az akkori főiskolával, a jelenlegi 
egyetemmel együtt a Dunaújvárosi Kézilabda Nonprofit Kft.-t. Pedagógusként 
vallom, hogy nemcsak azért, mert van egy EHF Kupa győztes felnőtt 
csapatunk, hanem az a munka, amelyet maga az Akadémia takar, az 
Akadémia jelent, melynek szakmai munkája senki más nem igazolhatná 
hitelesebben, mint egy világválogatott kézilabdás, Bojana Radulovics, Boki 
személye, hitelessége, szakmaisága és emberi kiállása. Az utánpótlásban 
rendkívül fontos kisiskolás kortól ugye a gyerekek kézilabdával való 
megszerettetése, ahogy az Ovi Kézilabda keretében már ugye kisgyerek 
kortól teszik. Ehhez őszinte szívvel gratulálok, és Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése a jövőben is mindent ehhez meg fog adni a költségvetési 
forrásainak a függvényében. Gratulálok az MTK elleni kiugró győzelemhez. 
Voltak ugye a nyáron kisebb-nagyobb bakik, nyomon követtem valamennyi 
interjút, és bízom benne, hogy a nagy rivális Fehérvár ellen szombaton az 
első hazai győzelmet megszerzik a lányok. Úgyhogy gratulálok a 
díjazottaknak, és átadom a szót a sajtószóvivő asszonynak. 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! 

 
A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 2011-ben született. Az eltelt 
évek alatt mutatott teljesítményre és küzdőszellemre méltán lehet büszke 
városunk! Ez év májusában az Akadémia 29-21-re győzte le a német 
Metzingen csapatát a női kézilabda EHF Kupa döntőjének visszavágóján, így 
55-49-es összesítéssel elhódította a trófeát. A Veszprém Arénában több mint 
négyezer ember előtt játszott a csapatunk, öregbítve ezzel városunk jó 
hírnevét! Az eredményes szereplés, és a sikeres szakmai munka 
elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése pénzjutalomban részesíti az 
EHF Kupa győztes DKKA – Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Kft. sportolóit és sportszakembereit. Az Akadémia nevében 
megkérem Radulovics Bojana szakmai vezetőt, valamint Szemenyei István 
ügyvezető igazgató urat, vegyék át az elismerést Cserna Gábor polgármester 
úrtól. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
De mielőtt erre sor kerülne, egy gondolatot az előbb elfelejtettem mondani. 
Mit igazoltak a lányok ezzel az óriási Európa-hírű, világhírű győzelemmel? 
Semmi nem kell a sikerhez, a siker titka teljesen egyértelmű. Mindössze 
három jelzős szerkezet. Három melléknév és három főnév, mely társul 
egymáshoz. Ez a következőképpen hangzik: hideg fej, forró szív és 
kőkemény munka. Hideg fej, forró szív és kőkemény munka. Kívánom, hogy 
ebben a bajnoki szezonban ezzel a fejjel, ezzel a szívvel és ily sok munkával 
bírjanak a lányok, és akkor a győzelem, a siker nem fog elmaradni. 
Köszönöm. 
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Cserna Gábor polgármester átadta a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia részére 
a díjat.  

 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Meghívott Vendégek! Önkormányzatunk nevében 
szeretném meginvitálni Önöket az aulában tartandó pezsgős koccintásra, 
ahol a díjazottak tiszteletére Izsák Máté, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság elnöke mond pohárköszöntőt! Kérem, tehát fáradjanak az 
aulába! Köszönöm a figyelmüket! 
 

Szünet 
Szünet után: 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Tisztelt Hölgyeim és uraim! A napirend elfogadására térünk rá. Az eredetileg 
kiküldött napirendi pontokhoz képest indítványozom a 8., a 36. és a 47. 
napirendi pont kivételét a tárgysorozatból. Oka további tárgybéli egyeztetés.  
 
Aki ezt elfogadja, a háromnak a levételét, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 8., 36. és 47. napirendi pontjait – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – levette tárgysorozatából és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
527/2016. (IX.22.) határozata 

a nyílt ülés 8., 36. és 47. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 22-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 8. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának 
feltételeiről szóló 20/2012. (IV.13.) önkormányzati rendelete módosítására”, 36. 
napirendi pontját, mely „Javaslat az „Összefogás Dunaújváros és Térsége 
Fejlesztéséért” Alapítvány tulajdonában lévő üzletrészre irányuló vételi ajánlatra 
vonatkozó álláspont kialakítására”, valamint 47. napirendi pontját, mely „Javaslat a 
dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Kovács 
Norbert kérelme)”, levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Van-e más napirendi pont felvételére javaslat?  
 
Amennyiben nincs, aki a negyven, a hárommal csökkentett nyílt ülési 
napirendeket elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
528/2016. (IX.22.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 

3. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi összesített 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési 
tételek módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

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

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások 

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

 
7. Javaslat az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 15/2012. (III.9.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
8. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szolgálati kutya beszerzésének 

támogatásáról szóló 135/2016. (III.17.) határozata módosítására 
 
9. Javaslat a dunaújvárosi 3. sz. Körzeti Megbízotti Irodának a Római városrészi 

Nonprofit Szolgáltatóházba történő áthelyezésére 
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10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat könyvvizsgálati 
tevékenységét ellátó „KMN-AUDIT” Kft.-vel fennálló megbízási szerződése 2016. 
szeptember 30. napjával történő megszüntetésére, 2016. október 1-jétől, 2 ütemben 
történő, új könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződések 
előkészítésére, illetve megkötésére 

 
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program módosításának 

elfogadásáról 
 
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2013. (V.16.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatról szóló döntés meghozatalára 

 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 

településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról szóló 346/2016. (V.19.) 
határozatának hatályon kívül helyezésére 

 
14. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések - 

támogatási szerződés 4. számú módosítása – meghozatalára 
 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ún. 

„volt vidámparki ingatlanok” telekalakítási eljárás során szükséges döntések 
meghozatalára 

 
16. Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram pályázaton való 

részvételre 
 
17. Javaslat Baracs településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 

véleményezésére 
 
18. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2016. évben benyújtandó Gördülő 

fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-ai 

emlékmű felújítására 
 
20. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 

2016. évi megállapodás 2. számú módosítására 
 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 2. számú módosítására 

 
22. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek átvállalására 
 
23. Javaslat az Intercisa Múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására 
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24. Javaslat az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyására 
 
25. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámának 

módosítására 
 
26. Javaslat az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemelésére 
 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában logopédus álláshely engedélyezésére 
 
28. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójához való csatlakozásra 
 
29. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
 
30. Javaslat a dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „Dr. Nagy és 

Társa” Egészségügyi Bt.-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
 

31. Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására 
 

32. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
 
33. Javaslat a fogászati alapellátáshoz tartozó fogászati röntgen ellátására Kiss Éva Irén 

egyéni vállalkozóval megkötött szerződés módosítására 
 

34. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat – szolgáltatóváltás miatt keletkezett – 
többletköltségének finanszírozására 

 
35. Javaslat a Csigadombi Waldorf Óvoda támfal bontási kérelméről 
 
36. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) 
digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása”-ra vonatkozó ajánlatok 
bekérésére 

 
37. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére vonatkozó hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás gazdasági 
szereplőinek kiválasztására, az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására 

 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására 
 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához 

szükséges forrás biztosításáról 
 



9 
 

40. Javaslat üzemeltetési szerződés jóváhagyására az önkormányzati tulajdonba kerülő 
Balatonkenese, Alteleki u. 17. szám alatt található üdülővel kapcsolatosan – 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 526/2016. (VIII.11.) határozata alapján 

 
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért 
biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására 

 
42. Javaslat a 438/2016. (VI.16.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 1. 
szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 3. számú módosítására 

 
44. Javaslat a dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó 
pályázat értékelésére 

 
45. Javaslat a dunaújvárosi 1445 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben a Petőfi Sándor utca 21. szám alatt található ingatlan 
hasznosítására (Kárász Tamás kérelme) 

 
46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 716/2015. (XII.17.) határozata 

módosítására 
 

47. Javaslat a Dunaújváros belterület 3321 hrsz.-ú szántó megnevezésű ingatlan 
megvásárlásával, kisajátításával kapcsolatos döntés meghozatalára 

 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 439/2016. (VI.16.) határozat 

módosításra, és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a B-Trend 
Gyártó és Szolgáltató Kft. között új adásvételi szerződés megkötésére a dunaújvárosi 
3658/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
 

49. Javaslat az “Ó-PENTELE UDVARHÁZ” Kft. tulajdonát képező, 1459 hrsz.-ú, 
Dunaújváros, Magyar út 33. szám alatti ingatlan megvásárlására 

 
50. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke – jegyzett tőke arányának helyreállítására 
 
51. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) tagjának 

és póttagjának megválasztására 
 
52. Javaslat a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság (OEVB) póttagjainak megválasztására 
 
53. Javaslat a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolításában 

résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztására 
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54. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 
Lakásügyi Bizottságában történő személycserére 

 
55. Javaslat a dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni népszavazással 

kapcsolatos közérdekű tájékoztatására 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom Ráczné Bodó Beáta jegyzőkönyvvezetővé történő 
megválasztását. 
 

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

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
529/2016. (IX.22.) határozata 

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

Javaslom a tanácskozási jog biztosítását meghívott vendégeink számára! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
530/2016. (IX.22.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 22-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
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Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A zárt ülés napirendjeire térünk rá. Az 1. napirend kitüntetési javaslatot 
tartalmaz. A törvény értelmében kötelesek vagyunk zárt ülésen szavazni, így 
a zárt ülés elrendeléséről nem, csak a napirend felvételéről döntünk. A 2., 3., 
4., 5., 6. napirend esetében pedig önkormányzatunk üzleti érdekét sértené a 
nyílt ülésen való tárgyalás, így indítványozom a zárt ülésen való tárgyalást.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 2., 3., 4., 5. és 6. 
napirendi pontok zárt ülésen való tárgyalását – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
531/2016. (IX.22.) határozata 

 „Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 
jóváhagyására”, „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) 

további működésével kapcsolatos döntések meghozatalára”, „Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 29/2016. (I.21.) határozata 

hatályon kívül helyezésére és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Alapító Okiratának 
módosítására, 16.000.000,- Ft-os pótbefizetés elrendelésére, valamint 

felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok jelölésére”, „Javaslat a 
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. kérelmére, a DPASE-val 
korábban megkötött kölcsönszerződése módosításának jóváhagyására”, 

„Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 155.000.000,- Ft-os 
tagi kölcsönének elszámolásának elfogadására, 30 millió forintos tagi kölcsön 

visszafizetési határidejének módosítására, valamint 40 millió forint összegű tagi 
kölcsön nyújtására” című napirendek zárt ülésen történő tárgyalásának 

elrendeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. szeptember 22-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendjei tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett Nkft. 
kérelmére, kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” zárt 3. napirend „Javaslat 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) további működésével kapcsolatos 
döntések meghozatalára”, 4. napirend „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 29/2016. (I.21.) határozata hatályon kívül helyezésére és a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. Alapító Okiratának módosítására, 16.000.000,- Ft-os pótbefizetés 
elrendelésére, valamint felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok jelölésére”, 
5. napirend „Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. kérelmére, a 
DPASE-val korábban megkötött kölcsönszerződése módosításának jóváhagyására”, 6. 
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napirend „Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 155.000.000,- Ft-
os tagi kölcsönének elszámolásának elfogadására, 30 millió forintos tagi kölcsön 
visszafizetési határidejének módosítására, valamint 40 millió forint összegű tagi kölcsön 
nyújtására” ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérdezem, hogy más napirend zárt ülésen való tárgyalását indítványozza-e 
bármelyikőjük?  
 
Amennyiben nincs, így akkor a zárt ülés hét napirendjének a felvételéről 
döntünk egyben. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

532/2016. (IX.22.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. április 21-ei zárt ülés napirendi 
pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Dunaújvárosért Díj” adományozására 
 
2. Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására 
 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) további működésével 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 29/2016. (I.21.) határozata 

hatályon kívül helyezésére és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Alapító Okiratának 
módosítására, 16.000.000,- Ft-os pótbefizetés elrendelésére, valamint 
felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok jelölésére 

 
5. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. kérelmére, a DPASE-val 

korábban megkötött kölcsönszerződése módosításának jóváhagyására 
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6. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 155.000.000,- Ft-os tagi 
kölcsönének elszámolásának elfogadására, 30 millió forintos tagi kölcsön 
visszafizetési határidejének módosítására, valamint 40 millió forint összegű tagi 
kölcsön nyújtására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérem, a tanácskozási jogot ismételten biztosítsák a meghívott vendégek 
számára! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
533/2016. (IX.22.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 22-ei zárt ülésére 
meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm. És  ügyintéző kolleganőnek pedig a jegyzőkönyvvezetés jogát 
legyenek kedvesek megadni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

534/2016. (IX.22.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Ráczné Bodó Beáta köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó: a polgármester 
 

3. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi összesített 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési 
tételek módosítására 
Előadó: a polgármester 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 

és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó: a polgármester 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások 

és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) önkormányzati 
rendelete módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
7. Javaslat az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 15/2012. (III.9.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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8. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szolgálati kutya beszerzésének 
támogatásáról szóló 135/2016. (III.17.) határozata módosítására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
9. Javaslat a dunaújvárosi 3. sz. Körzeti Megbízotti Irodának a Római városrészi 

Nonprofit Szolgáltatóházba történő áthelyezésére 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 

 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat könyvvizsgálati 

tevékenységét ellátó „KMN-AUDIT” Kft.-vel fennálló megbízási szerződése 2016. 
szeptember 30. napjával történő megszüntetésére, 2016. október 1-jétől, 2 ütemben 
történő, új könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződések 
előkészítésére, illetve megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program módosításának 

elfogadásáról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2013. (V.16.) önkormányzati 
rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatról szóló döntés meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 

településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról szóló 346/2016. (V.19.) 
határozatának hatályon kívül helyezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    a pénzügyi bizottság elnöke 
 

14. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló döntések - 
támogatási szerződés 4. számú módosítása – meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                    pénzügyi bizottság elnöke 
 

15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ún. 
„volt vidámparki ingatlanok” telekalakítási eljárás során szükséges döntések 
meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
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16. Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram pályázaton való 
részvételre 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
17. Javaslat Baracs településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 

véleményezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
18. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2016. évben benyújtandó Gördülő 

fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 
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 
 

19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-ai 
emlékmű felújítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
20. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 

2016. évi megállapodás 2. számú módosítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 2. számú módosítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
22. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek átvállalására 

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 
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23. Javaslat az Intercisa Múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
24. Javaslat az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyására 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
25. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámának 

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

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
 
26. Javaslat az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemelésére 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában logopédus álláshely engedélyezésére 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
 
28. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 

fordulójához való csatlakozásra 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
29. 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 

 
30. Javaslat a dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „Dr. Nagy és 

Társa” Egészségügyi Bt.-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

31. Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

32. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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33. Javaslat a fogászati alapellátáshoz tartozó fogászati röntgen ellátására Kiss Éva Irén 
egyéni vállalkozóval megkötött szerződés módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

34. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat – szolgáltatóváltás miatt keletkezett – 
többletköltségének finanszírozására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
35. Javaslat a Csigadombi Waldorf Óvoda támfal bontási kérelméről 

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

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
 
36. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) 
digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása”-ra vonatkozó ajánlatok 
bekérésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

 
37. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére vonatkozó hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás gazdasági 
szereplőinek kiválasztására, az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    az Önkormányzat Bírálóbizottságának elnöke  
 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
 

39. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához 
szükséges forrás biztosításáról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
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40. Javaslat üzemeltetési szerződés jóváhagyására az önkormányzati tulajdonba kerülő 
Balatonkenese, Alteleki u. 17. szám alatt található üdülővel kapcsolatosan – 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 526/2016. (VIII.11.) határozata alapján 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért 
biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
42. Javaslat a 438/2016. (VI.16.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére 

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

 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 1. 
szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 3. számú módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
44. Javaslat a dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

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

45. Javaslat a dunaújvárosi 1445 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben a Petőfi Sándor utca 21. szám alatt található ingatlan 
hasznosítására (Kárász Tamás kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 716/2015. (XII.17.) határozata 

módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

47. Javaslat a Dunaújváros belterület 3321 hrsz.-ú szántó megnevezésű ingatlan 
megvásárlásával, kisajátításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 439/2016. (VI.16.) határozat 

módosításra, és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a B-Trend 
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Gyártó és Szolgáltató Kft. között új adásvételi szerződés megkötésére a dunaújvárosi 
3658/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

49. Javaslat az “Ó-PENTELE UDVARHÁZ” Kft. tulajdonát képező, 1459 hrsz.-ú, 
Dunaújváros, Magyar út 33. szám alatti ingatlan megvásárlására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             a pénzügyi bizottság elnöke 

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
50. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke – jegyzett tőke arányának helyreállítására 

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

 
51. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) tagjának 

és póttagjának megválasztására 
Előadó: a jegyző, a választási iroda vezetője 

 
52. Javaslat a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság (OEVB) póttagjainak megválasztására 
Előadó: a jegyző, a választási iroda vezetője 

 
53. Javaslat a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolításában 

résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztására 
Előadó: a jegyző, a választási iroda vezetője 

 
54. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi Bizottságában történő személycserére 
Előadó: a polgármester 

 
55. Javaslat a dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni népszavazással 

kapcsolatos közérdekű tájékoztatására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat „Dunaújvárosért Díj” adományozására 

Előadó: a polgármester 
 
2. Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
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3. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) további működésével 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 29/2016. (I.21.) határozata 

hatályon kívül helyezésére és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. Alapító Okiratának 
módosítására, 16.000.000,- Ft-os pótbefizetés elrendelésére, valamint 
felügyelőbizottsági tagok visszahívására és új tagok jelölésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
 
5. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. kérelmére, a DPASE-val 

korábban megkötött kölcsönszerződése módosításának jóváhagyására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
 
6. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 155.000.000,- Ft-os tagi 

kölcsönének elszámolásának elfogadására, 30 millió forintos tagi kölcsön 
visszafizetési határidejének módosítására, valamint 40 millió forint összegű tagi 
kölcsön nyújtására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk az első napirendi pontra, mely a nyári szünetben, ugye mert rég volt 
úgymond rendes közgyűlés, 06. hó 16-án volt a júniusi közgyűlés, az azóta 
eltelt időszakhoz bármilyen kérdésük, felvetésük van-e. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Engedjék 
meg nekem, hogy külön is gratuláljak annak a csapatnak, akit most 
köszöntöttünk. Nagyon szép eredmény volt. És engedjék meg, hogy 
gratuláljak minden dunaújvárosi kötődésű olimpikonnak és paraolimpikonnak 
a helytállásért. Valamint engedjék meg, hogy az egyik szívügyem, a kultúra 
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területéről gratuláljak Várnai Gyula képzőművésznek, aki a Velencei 
Biennálén fogja képviselni az országot, és így Dunaújvárost is. Nagyon szép 
eredmény ez. Remélem, hogy ott is el fogja nyerni a nézőközönség tetszését 
a munkája. Jó hírt olvastam a napokban, ami pedig arról szól, hogy a 
Dunaferr helyzete valamelyest rendeződni látszik, hiszen visszavonták a 
tervezett elbocsátások egy részét, és olyan hírek is keringtek, hogy 
nyereséges lesz a cég az év végén. Ettől függetlenül lehetett hallani a 
városban rossz híreket, sokan aggódtak, hogy vajon fognak-e fizetést kapni. 
Én remélem, hogy a Dunaferr helyzete stabil marad, hiszen tudjuk, ha él a 
gyár, akkor él a város, és nagyon bízom abban, hogy nemcsak egy választási 
ciklusra, nemcsak a most következő országgyűlési választásokig oldódott 
meg a Dunaferr helyzete, hanem képes lesz hosszú távon stabilan 
munkahelyeket, megélhetést adni Dunaújváros polgárainak. S ezek után 
engedjék meg, hogy pár ennél sajnos negatívabb gondolatot is 
megfogalmazzak. Magyarországon már megszokhatták az emberek azt, hogy 
a hatalmasok azok mindig nagyokat mondanak, és utána maximum ők járnak 
jól. Volt egy időközi választás itt Dunaújvárosban, amit azért kellett elrendelni, 
mert egy ex-fideszes képviselő gyilkosság gyanújával börtönbe került. Ebben 
a kampányban nagyon sok látszatmegoldást és látszatígéretet hallhattunk 
Orbán Viktor miniszterelnök úrtól. Rengeteg ígéretet hallhattunk, amik 
mintegy patyomkin várossá tennék Dunaújvárost, de most azt látjuk, hogy hát 
még ez sincsen. Azt látjuk, hogy meztelen a király. Hogy volt egy hangzatos 
ígéret egy modern városról, és ezzel szemben odáig jutottunk, hogy a Magyar 
Közlönyben több száz oldalon vonta vissza a kormány azokat a 
határozatokat, amiket ebben hozott, és nincsen pénz. Áder Jánostól 
hallhattuk, hogyha valamit szeretnének megvalósítani a megyei jogú városok, 
akkor találjanak rá EU-s forrást, a kormány az bizony egy pfenniget sem tud 
adni. Úgyhogy kérdezném polgármester urat, hogy hogyan is áll ebben az 
ügyben Dunaújváros. Hogy tudják-e tartani a szavukat, amit adtak a 
választások előtt, hiszen a magyar politikában már megszokhattuk, hogy a 
politikusok, azok mindig csak a választások előtt próbálják tartani a szavukat. 
De én azt gondolom, hogy az lenne a helyes, hogyha a választások után, a 
ciklus közben is minden politikus el tudna számolni az ígéreteivel. Úgyhogy 
kérem polgármester urat, hogy ebben az ügyben tájékoztassa a 
közvéleményt, és tájékoztassa a közgyűlést. Ehhez kapcsolódóan még 
mindig kérem polgármester urat, hogy tájékoztasson majd arról, hogy az a 
nagy foglalkoztató, aminek az előző önkormányzati választások előtt ígérte, 
hogy ide fog települni, hogy miért nem érkezett meg, várhatunk-e még erre. 
Azt gondolom, hogy ezek olyan kérdések, amikről beszélnünk kell, hiszen a 
mostani közgyűlési évadban meghatározó az, hogy Dunaújváros jövője az 
merre fog tartani. Az, hogy marad-e minden a régiben, vagy el tudunk indulni 
egy olyan úton, ahol egy európai modern élhető város lesz Dunaújvárosból. 
Nekünk, a Párbeszéd Magyarországért dunaújvárosi szervezetében az a 
célunk, hogy egy olyan város megteremtéséért dolgozzunk, ami egy élhető, 
modern, zöld iparváros, ahol a jó a közösségi közlekedés, ahol biciklivel 
könnyen el lehet jutni bárhova, ahol megéri élni, ahol tisztes megélhetés van, 
ahol biztos munkahelyek vannak. Egy olyan város, ahol a korrupció az egy 
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szitokszó, hiszen mi már benyújtottuk egyszer a közgyűlés elé a minden 
eddiginél szigorúbb, mondhatni zéró toleranciát tartalmazó antikorrupciós 
javaslatcsomagunkat. Ezért a továbbiakban is ki fogunk állni, és ki fogunk 
állni azért, hogy most már Dunaújváros is megérkezzen a XXI. századba, és 
legyen Dunaújváros közterületein wifi, legyen internet, hiszen nagyon sok 
városlakó mondta azt, hogy ez egy jó ötlet, és ezért mindent meg kell tenni, 
hogy megvalósuljon. Köszönöm, és várom polgármester úr válaszait. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hozzászólására a végén fogok reagálni. Csak egy érzés fogalmazódott meg 
bennem. Néha van egy olyan érzésem, nem tudom eldönteni képviselő úr 
hozzászólása kapcsán, hogy felvételről megy vagy élőben. Hiszen 
ugyanazokat a paneleket mondja gyakorlatilag ezzel az egy mandátummal 
bíró maoista törpepárt képviselőjeként öt éve. De hát kívánom, hogy még 
mondja sokáig, mert addig nagy gond nem lesz úgymond a városvezetés 
szempontjából. Barta képviselő úr, újdonsült képviselő úr első hozzászólását! 
Parancsoljon! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is 
engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy itt lehetek, illetve nagy 
megtiszteltetés ez számomra.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nekünk ne! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Én is szeretnék gratulálni a kézilabdázóinknak, sportolóinknak, hiszen és 
bízunk abban, hogy továbbra is öregbíteni fogják városunknak a hírnevét. 
Szeretném azt is megköszönni polgármester úrnak, hogy engedélyt adott 
arra, hogy a lelkészek, illetve a papok itt legyenek ezen a ceremónián. 
Számomra ez azért fontos, hiszen amikor azt mondjuk, hogy a kereszténység 
egy bajban van, és olyan vizsgafeladat előtt áll, amikor igenis meg kell 
mutatni az összetartozásnak az erejét, szükség van minden ilyen 
megmozdulásra, hiszen ki kell fejeznünk azt, hogy bármiben is hogyha nem 
értünk egyet sok mindenben, bármennyire is másképp gondolkozunk, meg 
tudjuk találni azokat a pontokat, amivel akár egy város vagy akár egy ország 
előre mozdítását képviselni tudjuk. Ezt szeretném köszönni, és kívánom, 
hogy az áldás, amit kaptunk, az a közös munkánkat végigkísérje. Szeretnék 
Dunaújvárosért úgy tevékenykedni, hogy a városlakók is átérezzék, hogy 
nem egy pártot, hanem egy egész várost képviselek, és szeretném, hogyha 
ez a munkámat végigkísérje. A felszólalásomnak, illetve a napirendhez 
kapcsolódóan egy kérdés és egy jóval, aggály, bár nem akkora mértékű, mint 
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az előttem felszólaló tartozik, ez is a Modern Városok Programjához 
kapcsolódó. Két épülettel kapcsolatos. Az a hír járja, hogy a Modern 
Városokban beígért pénzt nem lehet felhasználni épületvásárlásra. Tehát így 
megint aggályos a zöld SZTK és az élményfürdőnek a kérdése. Ez még, nem 
is lettem még képviselő, és már a városlakókat annyira foglalkoztatja, hogy 
ennyi telefont megmondom őszintén, még nem kaptam, mint ezzel 
kapcsolatban. Szeretném, hogyha mind minket, mind pedig a városlakókat 
megnyugtatnák ezzel kapcsolatban, illetve egy választ, hogy mi történik 
akkor, ha valóban nem lehet ezt a pénzt erre a két épület megvásárlásra 
fordítani. Köszönöm szépen a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Amit az elején elmondott a képviselő úr, azzal meg 
mélységesen egyetértek. Nagyon fontosnak tartom jómagam is, hogy 
pártpolitikától függetlenül, és ebben a történetben ugye a népszavazás, 
egyáltalán a kereszténységet fenyegető veszély, amelyet ugyanígy gondolok, 
ahogy gondolta képviselő úr. És nem kicsi veszély. Ebben - sajnos, mert 
sajnos, mert a helyzet hozta, azért sajnos -, de felül tudnak bizonyos politikai 
erők, legyenek azok kormánypártiak, legyenek azok ellenzékben lévő politika 
erők, emelkedni, és a nemzet, mi több a kereszténység, mi több, ma reggel a 
Rádió24-ben otthoni készülődés közben a Vén Európát – nem is tudom, ki 
énekli ezt a dalt – a Vén Európáról, szeresd őt, a Vén Európát. Igen, a Vén 
Európa van veszélyben. Az ősi, kifejezetten keresztény gyökerekkel bíró 
Európa. Majd még a népszavazás kérdésköre nyilvánvalóan egyéb apropóból 
is szóba fog kerülni a mai közgyűlésen. Köszönöm. Kérdésére majd a végén 
természetesen válaszolok. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Nem leszek hosszú. Polgármester úr kérdezte, hogy 
hosszú leszek-e, de nem. Néztem az anyagot, a jegyzeteimet, úgyhogy nem 
leszek hosszú. Köszönöm. Természetesen a hét legnagyobb híre, és úgy 
gondolom, hogy Dunaújvárosnak is a legfontosabb. Az, amit tegnap 
bejelentett a Dunaferr. Tehát visszavonták a létszámleépítésre, a bejelentett 
létszámleépítésüket. Illetve hát ugye a nyárnak a híre volt, hogy július 25-én 
átadták az új kohót, ami most már biztosítja a Dunaferrnek a talpon 
maradását a jövőjét, feltéve ugye, hogyha majd a kínai dömpingvámot sikerül 
megszavaztatni Brüsszelben. De a Dunaferrnek a talpon maradását a 
kétkohós rendszer garantálja, és az, hogy tegnap bejelentették a 
létszámleépítésnek a felfüggesztését, és azt gondolom, hogy megnyugtatja a 
közeljövőben a városnak a közvéleményét is. Tehát mindenképpen ebbe az 
irányba szeretném, hogyha tovább folyna a Dunaferrnek a sorsa. 
Természetesen ez nem rajtam fog múlni egyértelműen, de Dunaújvárosnak a 
létérdeke az, hogy a Dunaferr talpon maradjon, jól működjön, meg tudja 
tartani a munkaerőt, és fejleszteni tudjon. Ezek a legfontosabb célkitűzések a 
Dunaferr életében, ami viszont a legfontosabb cég a város életében. Tehát ez 
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egy abszolút jó hír, és ez tegnap érkezett. Akkor tavaly ősszel gratuláltam a 
Hamburger Hungáriának, hogy megszervezte az első nyílt napját. Idén 
szeptember 10-én megint megszervezték. Megint az egész város lakosságát 
meghívták. Ezek nagyon jó dolgok, hogy aki akar városlakó az elmehet, és 
megnézheti ezt a kiválóan fejlődő céget, és lehetősége van arra, hogy ezeket 
megismerje. Én is fogom kérdezni természetesen a Modern Városok 
Programot, hogy ezzel kapcsolatban mi a helyzet. Ugye VII. hó 29-én jelent 
meg az a kormányhatározat, amelyben a kormány kijelentette, hogy kizárólag 
európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával lehet 
megvalósítani azokat a beruházásokat, amelyiknek a költségei elszámolhatók 
valamelyik operatív programban. Tehát én is kérdezem azt, hogy ez mennyire 
fogja a dunaújvárosi terveket megváltoztatni, változnak-e egyáltalán a 
dunaújvárosi tervek. Ha igen, akkor mennyiben és hogyan, mert voltak itt a 31 
milliárdos ígéretben olyan ígéretek, amik kormányzati pénzt érintettek. 
Hogyha ezeket visszavonják, és csak uniós pályázattal lehet ezeket 
megvalósítani, akkor lesz-e erre lehetősége a városnak, hogy ezeket a 
fejlesztéseket meglépje, mert természetesen ebben a 31 milliárdos 
csomagban nagyon sok olyan van, amit fontosnak tartok. Amit elkezdtünk. 
Májusban volt egy éve, hogy először beszéltem a közvilágításról. De ennek 
másfél éve. Érdemben nem javult azóta sem a közvilágítás, azóta is sötétek 
az utcák. Most már itt tartunk ugye szeptember közepénél, eljött a korán 
sötétedés ideje, ami majd az óraállítással megint egy kicsit csúszni fog, de 
megint el fognak jönni a sötét téli hónapok ugyanúgy, ahogy tavaly is eljöttek. 
És nem szeretném, hogyha ez a közvilágítás megint ugyanolyan 
eredményeket produkálna, mint a tavaly télen, hogy gyalogosokat ütnek el 
zsinórban hetente a zebrákon. Tehát kérdezem, hogy történt-e ezzel 
kapcsolatban valamilyen előrelépés, fog-e változni a közvilágítás minősége 
még ebben az évben vagy ezen a téren azért, hogy elkerüljük ezeket a 
sajnálatos eseményeket, amik tavaly megtörténtek. Jegyző asszonytól 
szeretnék kérdezni csak, hogy legyen szíves majd adjon egy tájékoztatást 
erről a Gál Roland képviselő, volt képviselő úrnak a vagyonnyilatkozatáról. 
Ugye ez megjelent a magyar sajtóban, és ott a sajtóban olyan állítások 
fogalmazódtak meg, mely szerint a jegyző asszony hátráltatja és akadályozza 
ennek a vagyonnyilatkozatnak a napvilágra kerülését. Ellentétes állítások 
fogalmazódtak meg, és ezek az ellentétes állítások ezek úgy állították be a 
sajtóban a jegyző asszonyt, hogy jegyző asszony szándékosan nem mond 
igazat. Tehát én ezért azt szeretném megkérdezni, hogy mi volt a valóság. 
Mert az, hogy mit ír a média, az egy dolog. De hogy mi volt ezzel 
kapcsolatban a valóság, hol tart most ez az ügy. Erről kérnék egy 
tájékoztatást. Dunanett. Ugye nyár elején szavaztunk meg egy 
százötvenmillió forintos kölcsönt a Dunanettnek itt a közgyűlésben, és akkor 
is kérdeztem, hogy ez milyen időszakra lesz elég. Akkor Gombos 
alpolgármester úr vezette az ülést, azt mondta, hogy ősszel erre még 
mindenképpen visszatérünk. Itt az ősz. Szeretném megkérdezni, hogy a 
Dunanett hogyan áll. Mivel pont a héten jelent meg az a hír, hogy 
augusztusban nyerte meg még a számlázási tendert az a két cég, aki majd 
ennek az országos hulladékgazdálkodónak a számláit fogja kiállítani. Tehát 
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tavasz óta nem számlázik a Dunanett, mert nem számlázhat. Az Országos 
Hulladékgazdálkodó nagyjából öt hónapig semmit nem csinált ebben a 
témában, tehát számlázással nem foglalkoztak. Most pár héttel ezelőtt 
hirdettek egy nyertest, aki majd a számlákat ki fogja állítani. Ezek a nyertesek 
azt mondták a héten, hogy majd októberben talán tesztidőszak lesz. Tehát 
kíváncsian várom, hogy a hulladékgazdálkodási, az országos 
hulladékgazdálkodási talán-talán még az idén fog kibocsátani számlát, talán a 
lakosság felé, de ez a Dunanettet effektíve éhenhalással fenyegeti. És 
szeretnék erről kapni egy tájékoztatást, hogy a Dunanett fogja-e bírni ezt az 
időszakot, ki fogja-e bírni, túl fogja-e élni, kap-e segítséget, illetve milyen 
segítségre van szüksége. Jó, hát felírtam magamnak amiket kérdéseket 
feltettem májusban meg júniusban. Megkaptam most a választ. Egyetlenegy 
ezzel kapcsolatos észrevételem lenne a lőtérrel kapcsolatban. Ugye 
júniusban kértem a Dunaújvárosi Lőtérrel kapcsolatban egy elég átfogó 
bemutatást, hogy hogyan működik ez a történet, ugye az engedélyezés, a 
működés meg az egyéb ezzel kapcsolatos adatok. Most a szeptemberi 
közgyűlésen ugye múlt hét pénteken megtaláltam a képviselői mellékletben 
egy nagyon alapos és jó hosszú anyagot a lőtérről. Át fogom nézni. Annyi 
lenne csak, hogy nem lehet ezt valahogy gyorsítani. Tehát, hogyha kérek 
valamit, akkor ne kilencven nap múlva kapjak rá választ, hanem lehetőleg 
azért egy húsz-harminc napon belül. Azt gondolom, hogy az úgy egy 
korrektebb történet lenne. Megkaptam, tökéletes, csak lehet-e ezt gyorsítani, 
hogy ezek a válaszok ezek ne kilencven nap múlva szülessenek meg. 
Egyelőre ennyi lenne. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Megkérem önöket, hogy aki szeretne még a napirendhez 
hozzászólni Tóth Kálmán képviselő úr után, az most jelezze, mert utána 
lezárom a napirendet. Parancsoljon, képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Barta Endre Úr! 
Szívből gratulálok a képviselőségéhez, sok sikert kívánok a munkához. 
Szívből beszélt, mikor azt mondta, hogy a városért fog dolgozni. Én azt 
gondolom, hogy tényleg nem pártokért kell dolgoznunk, hanem a városért kell 
dolgoznunk, és ehhez a munkához sok sikert kívánok. És egyben szeretnék 
gratulálni Pintér Tamásnak is, aki országgyűlési képviselő lett, és gratulálok a 
hozzászólásához, ami elhangzott már az országgyűlésben. Én azt gondolom, 
hogy így kell, és szép lassan előre kell menni. Eltelt a nyár. Egy nagyon szép 
játszótérrel gyarapodott Újtelep. Köszönjük szépen, és nagyon szépen 
köszönöm a DVG Zrt.-nek, aki karban is tartja ezt a játszóteret. Igaz, hogy 
költségvetésben ez nem szerepelt még benne, de azért már gyarapodik a 
játszótár, már új homokozónk van, játszóelemeket raktunk ki, tehát kezdünk 
felfejlődni ehhez a dologhoz. Hétvégén tartottunk egy nagyon jó sikerült 
programot, amiben elég sok mindent sikerült az Újtelepen és a Béke 
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városrészben hulladékokat összegyűjteni, elektromos hulladékokat. Itt 
szeretném megköszönni Mudra József úrnak a segítséget, aki külön erre a 
célra tehergépkocsit és egyéb más eszközökkel gyűjtötte a városrészekben 
az elektromos hulladékot. Én Szepesi Attila alpolgármester úrhoz szeretnék 
szólni. Ebben az évben a költségvetés tárgyalásában szóba került a 
rendőrség támogatása és emiatt a polgárőrség támogatása. Akkor elhangzott 
egy ígéret, meglátjuk ennek a költségvetési évnek a vége felé van-e arra 
lehetőségünk, hogy esetleg még a polgárőröket támogassuk. Mivel tudnunk 
kell, hogy a polgárőrök minden rendezvényünkön ott van, önzetlenül, bérért, 
fizetésért minden nélkül. Azt gondolom, megérdemelnék, ha van erre 
lehetőség, hogy még a polgárőröket támogassuk egy kisebb összegekkel. 
Ugye négy polgárőr szervezet van, és mind a négyet egyformán jutalmaztuk, 
vagy adtunk nekik pénzt, ötszáz-ötszázezer forintot. Ha van erre lehetőség, 
még azért ezt elő kéne venni. Ezt ön ígérte meg akkor, azt mondta, hogy meg 
fogjuk nézni ősszel, visszatérünk rá. Erről szeretném kérni. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm kérdéseit, felvetéseit. A napirendet lezárva engedjék meg, 
hogy a nyáron történt eseményeket röviden, a lényeges eseményeket 
megemlítve, de előtte engedjék meg, hogy ritka alkalmak egyikeként én 
szeretnék kérdezni. Jelen esetben Besztercei képviselő úrtól szeretnék 
kérdezni. Ez a következőképpen szól: Dunaújvárosban az elmúlt hónapokban 
több mint tizennégyezer ember írta alá a kötelező kvótát elutasító 
népszavazási kezdeményezést. Ez elmúlt hetekben nagyon sok emberrel 
beszélgetve fórumokat, illetve utcai standolásokat tartva, és tegnap már 
kifejezetten provokált engem egy hölgy, hogy kérdezzem meg a mai 
közgyűlésen, ezért megteszem. A hölgynek ígértem, hogy… vagy kértem, 
hogy nézze az adást. De sajnos a Digi műszaki hibája miatt jelenleg nem 
látható a Dunaújvárosi Televízió adása, majd az esti órákban fog felvételről 
menni. Ez pedig úgy hangzik: Ha és amennyiben a keresztény Európa 
kevésbé keresztény vezetése Martin Schulz-cal az élen még a karácsonyi 
ünnepek megkezdése előtt mégis arra kényszeríti hazánkat, hogy több mint 
ötvenezer migránst telepítsünk be a magyar településekre, s ebből 
lakosságarányosan, képviselő úr, Dunaújváros Megyei Jogú Városra, Szeged 
Megyei Jogú Városra, de az ön településére, Kisapostagra, Baracsra is fog 
migráns barátaink közül kerülni, akkor árulja már el nekem, Dunaújváros 
Megyei Jogú Város városvezetőjének, hogy helyben milyen ingatlant ajánljon 
föl a város annak érdekében, hogy a migránsokat betelepítsük. Árulja el, 
képviselő úr! Melyik dunaújvárosi polgárt szólítsuk fel, mert az ő óvodás 
gyermeke helyett valamelyik migráns gyermekének kell óvodai felvételt 
biztosítani. Képviselő úr! Árulja el, hogy dr. Molnár Attila aljegyző, szociális 
osztályvezető vagy Nyikomné Gévay Katalin vezető ügyintéző hölgy hogyan 
fogja megmondani a szociális határozatokkal nem bíró, ezáltal ellátásban 
nem részesülő dunaújvárosi polgároknak, hogy bizony-bizony a migránsokra 
fog fordítódni az az összeg, amelyet átmeneti segélyre, krízissegélyre, 
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iskolakezdési támogatásra - bár ezen már túl vagyunk - fordít a város a saját 
költségvetéséből. Az állami támogatások fogalmazta meg nekem tegnap 
kormánymegbízott úr nagyon egyértelműen, azok kerültek át a Járási 
Hivatalba, azok a szociális ellátási formák, melyek többnyire állami forrásból 
oldhatóak meg, és amelyeket mi beépítünk a saját költségvetésünkbe azok 
maradtak nálunk. Hát szerintem a dunaújvárosi polgárok örülnének, ha itt is 
maradnának, és nem migránsokat támogatnánk ezzel. Feltűnt-e önnek 
Európában a hölgyek elleni szexuális zaklatás? Képviselő úr! Nekem az 
elmúlt hónapokban feltűnt a híradásokat figyelve. Örülne, ha bármelyik 
ismerősét, magyar hölgyismerősét ilyen érné Dunaújvárosban és a 
térségében? Képviselő úr! Nem tudom, figyelt-e arra, hogy milyen 
terrorhullám jelent meg Nyugat-Európában az elmúlt hónapokban. Pl. a New 
York-i, New Jersey-beli események az elmúlt hétvégén. Ez nem tudom, 
feltűnt-e. Amennyiben igen, próbáljon meg nekem… Mindent el tudok 
fogadni. El tudom fogadni a törpepártnak, Fodor Gábor liberális pártjának, 
hogy azt mondják, hogy menjünk el, szavazzunk igennel, demokrácia van, így 
ítéli meg. Azt, hogy otthon maradjunk, ne éljünk alkotmányos jogunkkal, 
ahogy a DK fogalmaz, mert látszat népszavazásról van szó, ezzel nem. Én 
féltem a magyar nyelvet, a magyar kultúrát. Tudja miért? Mert mi a magyar 
kultúrától vagyunk magyarok, és vagyunk keresztények. Nem messze 
vagyunk ugye augusztus 20-ától, Szent István ünnepétől. Ez jelenleg 
veszélyben van. Hiába mosolyog cinikusan Szabó képviselő úr. Jelenleg 
82%-a minden közvélemény-kutató intézet alapján a magyar lakosság 
elutasítja a migránsok befogadását. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
polgármestereként a következő hónapokban mindent meg fogok azért tenni, 
ha kell, szembemenni az Európai Unió diktátumaival, hogy egyetlenegy 
migráns ne jöjjön Dunaújvárosba. Képviselő úr! Próbáljon meg őszintén 
válaszolni. Felajánlja valamelyik DK-tag a saját ingatlanát? Mert akkor már 
három-négy fő elhelyezhető. Nyilván ellátást és munkát is fognak biztosítani. 
Mert Dunaújváros Önkormányzata nem fog ellátást biztosítani. Nulla forint 
nulla fillér. Sztankovics képviselő úr! 
 

Sztankovics László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én valaha dolgoztam arab 
országban, és a következő a véleményem: Más kultúra, más vallás, más 
életvitel. A véleményem az, hogy az arab világ nem való a keresztény 
Európába. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Lőrinczi képviselő úr! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt gondolom, hogy 
akkor, amikor a röszkei események történtek, és gyakorlatilag migránsok 
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rátámadtak a magyar határokra, egyébként úgy jönnek át a magyar 
határokon, hogy gyakorlatilag ellenőrizetlenül, beleértve akár terroristákat. Én 
azt gondolom, hogy ezt nem szabad megengedni. Persze, nyilván Besztercei 
képviselő úr befogadhat családokat, hogyha annyira akarja, vagy a többi DK-
tag, de én azt gondolom, hogy mindenképpen nemmel kell szavazni. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Gondolom, mindenki tudja, hogy 
én nem szoktam nagyon sűrűn hozzászólni, de ez egy olyan téma, ami fontos 
számunkra. Besztercei úrtól egyetlenegy dolgot szeretnék kérdezni, de 
tényleg egyetlenegy, és röviden. Ön szeretné-e, hogy bejöjjenek a 
migránsok? Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez egy kifejezetten kreatív kérdés volt. Lassingleitner képviselő asszony! 
 

Lassingleitner Fruzsina képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én a sportmúltamból kifolyólag 
éltem arabokkal arab országban. Én eddig is tiszteltem a kultúrájukat, a 
vallásukat. Saját tapasztalatból beszélek, viszont nem gondolom azt, ahogy a 
baloldal állítja, hogy a kultúrájuk vagy a vallásuk az illeszkedik Európához 
vagy azt, hogy valaha is integrálódni vagy beilleszkedni fognak. Hiszen az 
elmúlt időszakban nagyon jól bizonyított a terrorcselekmények, amik most 
történtek, és pontosan azok, akik nemcsak hogy most, akik bevándorolnak 
jelenleg, és úgymond menekülnek címszó alatt jönnek be, hanem akik már 
harminc évvel ezelőtt is itt éltek Európában, és azoknak az utódai. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Nagy Zoltánné képviselő asszony! 

 
Nagy Zoltánné képviselő: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon sajnálatos, hogy ennyi 
embernek el kell hagynia a hazáját, viszont a keresztény Európának nincs 
szüksége egy más kultúrából idejövő emberekre. És ahol már élnek 
migránsok nyugaton, ott vannak olyan városrészek, ahol ki se mehetnek az 
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ott élő őslakosok, mert egyszerűen nem tudják őket ott elfogadni. Úgyhogy én 
is azt mondom, hogy október 2-án nemmel kell szavazni. Köszönöm. 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Döbbenet volt a svéd kormány hozzáállása, tegnapi hír, mely arról szól, hogy 
egy második Svédországot kell megteremteni. Felkérik a svédeket, hogy újra 
svédítsék, svédiesítsék az államot. Magyarul vegyes házasságokra hívják föl 
a figyelmet. Ez nekem döbbenet. Egy kulturált, úgy gondolnám kulturált 
skandináv államról. Mi több, kötelezettségszegés okán eljárást 
kezdeményeznek hazánk ellen az unió berkein belül. Döbbenet, mi folyik 
Európában. Gombos képviselő úr, alpolgármester úr! 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az az 
igazság, hogy nagyon sokat elgondolkodtat az a kérdés, hogy amikor a 
baloldali pártok - beleértve a kis pártokat is - arról beszélnek, hogy 
Magyarország a négymillió szegény országa, az éhező gyermekek országa, a 
munkanélküliek országa, akkor milyen jogalapot képeznek arra és ahhoz, 
hogy ebben a kérdésben úgy foglaljanak állást - persze a demokrácia alapján 
ezt megtehetik -, hogy egyébként szükség van az idegen betelepülőkre. 
Ugyanakkor én kérdezem a képviselő urat, hogy olyan településvezetőkkel 
találkozott-e már vagy beszélgetett-e, ahol akiknél akár korábbi időszakból 
szovjet laktanyáik vannak, vagy éppen magyar honvédségi laktanyák. 
Ugyanis a baloldali politikai erők folyamatosan súlykolják, hogy rengeteg 
terület, rengeteg hely áll és épület áll rendelkezésre, hogy ennek az európai 
uniós kérésnek eleget tegyünk. Meggyőződésem, nem tehetjük meg, és önök 
elnöke, a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc, aki emlékszünk rá, a kettős 
állampolgárság betelepítésekor harmincmillió románnal fenyegette 
Magyarországot.   
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem ő volt. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Amikor a kettős állampolgárságot tulajdonképpen nem támogatták, és 
népszavazáson keresztül gyakorlatilag nem engedték. Tehát nehéz 
megmondom őszintén szavakat találni akkor, amikor ezekre a kérdésekre 
önöktől nem kapunk egyenes és értelmes választ. A válasz pedig úgy 
hangzik: Akarják-e, igen vagy nem? Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nehezen fogok elszámolni a lelkiismeretemmel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
Meg kell, hogy védjem a hazaáruló Gyurcsány Ferencet, merthogy 



31 
 

hazaárulónak tekintem. Ugye a békésen ünneplő magyar lakosság közé 
lövetett. Képviselő asszony ott is volt a tömegben Budapesten. Ő egy 
hazaáruló. De nem ő mondta, hanem egy másik hazaáruló, Kovács László 
mondta fél évvel a parlamenti választások előtt, hogy huszonhárom millió 
román fog bejönni. Egy se jött. Ez kivételesen nem a félőrült Gyurcsány volt. 
Szepesi alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Van egy ősi kínai közmondás, 
hogy kétszer ugyanabba a folyóba ne lépj! Ha én ezt most magyarra 
lefordítanám, és a DK-ra, akkor én azt szeretném önöktől kérni, hogy kétszer 
abba a pocsolyába ne lépjenek! Önök 2004-ben szét akarták szakítani a 
magyar nemzetet, megalázták a határon túli honfitársainkat. Nem gondolja, 
hogy az uszítás és a plakátok helyett most bocsánatot kéne tőlük kérni? És 
nem uszítani egymás ellen megint a nemzetet és kettészakítani? A nép az 
egy nagyon furcsa, a nép tűr, tűr, tűr, de egyszer büntetni fog a nép, és nem 
felejti el önöknek, amit 2004-ben, és amit most 2016-ban csinálnak. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Izsák képviselő úr! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az előttem lévők már utaltak 
2004. december 5-ének gyalázatára. Azt hozzátenném, hogy huszonhárom 
millió román munkavállalóról volt szó. Ezzel megsértve az ott élő több milliós 
magyarsághoz tartozó embertársainkat. Ezen is azért lenne mit 
elgondolkozniuk, akik ezt tették anno. Azt hozzátenném, hogy nagyon fontos 
lenne, hogy mindenki őszintén racionálisan azt mondja, mit gondol erről a 
kérdésről. Mi rengeteget vagyunk az emberek között. Kedves DK-sok! Még 
az önök tagjai között is sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem. Elég 
kellemetlen helyzetben lehetnek, hogy a saját aktivistáik is másképp 
gondolkoznak, mint a vezetőik. Viszont azt hozzátenném, hogy ennek a 
problémának a megoldása az nagyon egyszerű abból a szempontból, amit 
elnök úr is mondott, hogy ne a bajt hozzuk ide, hanem a segítséget vigyük 
oda. Tehát ott kell helyben megoldani ezeket a problémákat, és akkor 
mindenki ezzel jól jár. Sajnos nagy tudású Schulz úr és a többiek ezt sajnos 
nem tudom, miért nem látják át, - lehet, hogy én látom rosszul -, de úgy 
gondolom, hogy a magyar emberek szempontjából, a keresztény Európa 
szempontjából az a legfontosabb, hogy egy ember mindenképpen 
dönthessen arról, hogy milyen országban él. Tudják, az a címe ennek az 
egész dolognak, hogy kényszer-betelepítés. A kényszer szó a hangsúlyos. 
Tehát egy magyar állam nem dönthet arról, hogy kit fogad be és kit nem. A 
kényszer szón van itt a hangsúly, én úgy gondolom. Nem hiszem, hogy 
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bármelyik országot bármikor is rá lehetett volna arra kényszeríteni, hogy kit 
fogadjon be. Sehol nem fordult még ez elő. És egy gondolat, nem akarom 
elhúzni a dolgot. Igazából sokan nem tudják, de ennek nemcsak az a tétje, 
hogy ide különböző kultúrájú emberek kényszer-betelepítése megtörténjen, 
hanem Magyarországnak a szuveneritása is lényeges. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én visszautalnék a 
mai nap kezdetére. Ma egy új képviselő tett egy esküt. Miről szólt az 
eskütétel? A magyar államról, hogy hűen szolgálom. És ebbe beletartoznak 
az ellenzékiek is, a kormányon lévő párt is, mindenki esküt tett azért, hogy 
Magyarországot megvédje, és annak törvényeit betartja. Akkor ezek az 
ellenzéki pártok, akik Magyarország ellen vannak, akkor ezek milyen esküt 
tettek, fogadtak meg annak idején, amikor a nevüket adták hozzá és a 
családjukat. Én arra kérek minden magyar állampolgárt, hogy vegyék 
tudomásul, nemcsak kötelezettségük van… Elnézést! Tehát azt akartam az 
előbb, nemcsak jogaik vannak az embereknek, hanem kötelességük is, és 
amikor a jogokkal tudnak élni, akkor úgy gondolom, hogy a 
kötelezettségükkel is élni kell. Tehát én arra kérek minden magyar 
állampolgárt, hogy másodikán igenis jöjjön el szavazni, hozzon magával 
mindenkit, mert Magyarországról és Európáról van szó, és szavazzanak 
nemmel. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, frakcióvezető úr. Lőrinczi képviselő úr! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Csak röviden kapcsolódva az elhangzott 
huszonhárom millió román témához. Hogy miért maradhatott meg az, hogy 
Gyurcsány Ferenc mondhatta ezt, talán azért, mert ha jól emlékszem, volt 
egy könyv, amelyben az szerepelt, hogy ő volt az értelmi szerzője ennek a 
témának, vélhetően ezért maradhatott meg a köztudatban ez az 
összekapcsolás. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hingyi képviselő úr! Jó. Folytatván rátérünk a nyár további eseményeire, és a 
képviselői kérdésekre. Parancsoljon, képviselő úr! Ne mutogasson, mert nem 
cirkuszban vagyunk! Nem láttam! Megkapta volna a szót, képviselő úr! 
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Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Mindenképpen. Köszönöm szépen. Hát, izgalmas volt ez az elmúlt pár perc. 
Kettő éve vagyok közgyűlési képviselő, ugye most ’16 ősze van, tehát ’14 
ősze óta. A Fidesz-frakció a két év alatt összesen nem beszélt annyit, sőt 
képviselők meg se szólaltak az elmúlt két évben, mint az elmúlt tíz percben. 
Én értem azt, hogy ki van adva központilag, hogy mindenkinek meg kell 
szólalni, és aki esetleg nem, azt retorzió éri. Én ezt megértem, de ettől 
függetlenül, hogy én ezt megértem, azért azt gondolom, hogy időnként 
nemcsak a kormányzati médiából kellene tájékozódni, hanem el kellene 
olvasni külföldi lapokat, esetleg, ha már annyira szidják a DK-t és az 
ellenzéket, akkor azért meg kellene nézni azt is, hogy ők mit mondanak. Mert 
az, amit önök itt elmondtak az elmúlt percekben, azoknak a nagy része 
egyszerűen blődség. De most komolyan mondom. Megkapták a válaszokat, 
ott van. Pl. a DK összes válasza fent van a DK honlapján, az összes 
sajtótájékoztatón elmondták, az interneten elérhető. Az, hogy a magyar 1-es 
ezt nem adja le naponta tízszer, az sajnos nem az én hibám. A kormányzati 
médiának a tájékoztatása az kicsit egysíkú, kicsit egyoldalú. Tehát az, hogy 
nem jut el önökhöz a DK véleménye, az nem az én hibám. Nagyon egyszerű 
különben a történet. Aki azt mondja, hogy a DK migránsok tömegeit akarja 
betelepíteni Magyarországra, az hazudik. Simán, egyszerűen hazudik. Tehát 
ez ilyen egyszerű. Így van. Tehát aki azt mondja, hogy a DK migránsok 
tömegeit akarja betelepíteni, az hazudik. A Demokratikus Koalíció egyetlen 
menekültet nem akar ebbe az országba betelepíteni. Pusztán arról van szó, 
hogy tudjunk megfelelni az EU elvárásainak valamilyen szinten, illetve tudjunk 
emberek maradni. Nem beszélnek arról önök, hogy közel tizennyolcezer 
külföldit engedtek be az országba pénzért. Persze, ezt a közmédia nem 
hozza valamilyen okból fogva. Rogán miniszter úr és az érdekeltségei 
tizennyolcezer embernek adtak el letelepedési engedélyt ebbe az országba. 
Találkoztak ezzel a tizennyolcezerrel? Nem. Fel se tűnik. Ezen kívül 
ezerkettőszázkilencvennek már a magyar kormány adott menekültjogot, és 
ezek még mindig, tehát ezek megkapták a menekültjogot, átestek az 
átvilágításon, mindenen. Nincsenek az országban, mert az egyik ellenzéki 
pártnak az elnöke pár héttel ezelőtt elmondta valamelyik tévéadásban, hogy 
csak ki kell írni a határra, hogy mennyi itt a fizetés, és senki nem akar itt 
maradni. Dunaújvárosban találkoztak már migránsok tömegeivel? Mert én 
nem láttam egyet se. Az, hogy a polgármesterek most meg a fideszes 
képviselők járják az országot, és mindenhol riogatják a lakosságot. Persze, 
értem, hogyne. Mindenképpen el kell érni azt, hogy érvényes legyen a 
népszavazás. Ehhez pedig el kell menni több mint négymillió embernek, és 
ezért a Fidesz most mindent megtesz. Ugye Hingyi úr mondta, hogy az 
esküvel kapcsolatosan, hogy Magyarországot megvédjük. Így van. 
Magyarországot megvédjük, Hingyi úr, de a kormány megvédése az nem az 
én feladatom. Én Magyarországra esküdtem föl, nem a Fidesz-kormányra. 
Tehát a Fidesz-kormány propagandáját nekem miért kellene megvédenem? 
Mert amit most csinálnak, az egy propaganda. Ráadásul, hogyha olvasnának 
egy kicsit Magyarországon kívül lapokat, akkor tökéletesen tudnák, hogy az 
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Unió Pozsonyban egy héttel ezelőtt elvetette a kvótákat. És az, hogy Orbán 
Viktor Magyarország miniszterelnöke erről mit nyilatkozik Magyarországon 
annak köze nincsen a valósághoz. Hát, kedves hölgyek és urak! Amikor a 
szlovák államfő, Andrej Kiska bírálja Orbán Viktort, és elmondja, hogy - szó 
szerint szeretném idézni: „Mindannyian jól tudjuk, hogy az Európai Unió 
eszméinek és értékeinek nem csupán a hibák vagy azok a gondok ártanak, 
amelyet a mindennapi élet hozott felszínre, hanem azok a politikusok is, akik 
az Unióról képtelenek akár egy szép szót is mondani. Brüsszelt csak 
szitokszóként veszik a szájukra, miközben legtöbbször a 
megnyilvánulásaikkal belpolitikai célokat követnek. Cinikusan leegyszerűsítik, 
vagy éppenséggel felnagyítják a bonyolult részkérdéseket.” Ezt a szlovák 
elnök mondta, a V4-eknek az egyik tagja. Ugye és itthon azt hallgatjuk 
folyamatosan, hogy a V4-ek mennyire egységesek. Hát a V4-ek nagy 
egységessége az a múlté. Kedves Hölgyeim és Uraim! Ugyanis nemcsak a 
szlovák államfő, hanem a szlovák miniszterelnök, Robert Fico, a lengyel 
miniszterelnök, Beata Szydlo, mindenki elmondta Pozsony után, hogy 
megváltozott Brüsszel migráns politikája. Nincsen betelepítési kvóta, nem is 
lesz. Tehát értem azt, hogy kell nyomni a Fidesz-propagandát, értem azt, 
hogy az önök feladata az, hogy biztosítsák a részvételt, az érvényes 
részvételt, tehát az 50% fölöttit a népszavazáson. Csak éppen én azt kérem 
önöktől, hogy tájékozódjanak néha egy kicsit. Ne csak az MTI-t olvassák, ne 
csak a Fidesz híreket olvassák a fidesz.hu-n, hanem nézzenek körbe a 
világban, olvassanak el egy angol lapot, egy franciát, egy németet vagy egy 
szlovákot! A google lefordít mindent, tehát nyugodtan hozzá lehet férni, a 
nyelvtudás hiánya nem akadály. És azt kérem, hogy olvassák el néha még 
esetleg az ellenzéki pártoknak a sajtótájékoztatóit is. Higgyék el, hogy sokkal 
több van benne, mint amit önök tudnak, vagy hallanak, vagy összehordanak! 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tudja, mi a döbbenet? És hagyjuk is az egészet, én nem, rájöttem, hogy 
önnel teljesen felesleges beszélgetni. Más szívünk van, más érzelmeink 
vannak. Érti ön, miről beszélek? Képviselő úr! Tudja ön, mi az, hogy 
keresztény magyar gyökér ebben a több mint ezer éves országban? Ön 
Európának. Én nem Európának szeretnék megfelelni. Nem Európa 
elvárásainak. És nem fogok külföldi lapokat olvasni. Menjen el Mórahalomra! 
Menjen el az Ormánságba! Menjen el Debrecenbe a tábor mellett élőkhöz, és 
azokkal a magyar testvéreinkkel beszélgessen! Polgártársakkal, 
honfitársakkal. Ők hogy élték meg az átvonuló hordáknak a mindennapjait. 
Amikor a néni nem mert hazamenni a házába, mert azt látta, hogy már szedik 
ki a zöldséget a kertben. Ez kell önnek? Mert ezt várja ez az EU? Mi 
magyarok vagyunk, és örülök, hogy ebben a Jobbik ugyanígy gondolkodik. 
Rég szomorú, hogyha azt gondolja, hogy előírta itt bárkinek, és retorzió fogja 
a Fidesz-frakció bármelyik… Nem, magyar szívük van. Önnek nincs. 
Feltételezem, hogy nincsen. Ez az én véleményem. Vagy e kettő magyar szív 
nagyon-nagyon eltér egymástól. Nagyon más értékekkel, hagyományokkal, 
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gyökerekkel bír, mert máshonnan ered. Na látja, többek között ez a 
különbség önök és a mi gondolkodásunk az önök és a mi, vagy éppen a 
Jobbik szimpatizánsai között. Isten mentsen meg egy olyan magyar 
nemzetet, ahol Kölcsey a sírjában forogna. - Most volt a héten a magyar 
dráma napja, ugye ennek apropóján jutott eszembe. - Kölcsey a sírjában 
forogna, hogy mivé lett édes szent magyar hazám. De mást ne mondjak, 
ránéz… Nem. Látom igen, tisztelt múzeumigazgató urat. Aki nagyon remek 
előadást tartott Délvidéken magyar lakta területen Áder János köztársasági 
elnök úrral két hete talán, csütörtökön. Igazgató úrnak - a legkomolyabban 
mondom -, hogy menjen el legközelebb talán Venyimen vagy Kulcson lesz 
előadása az iszlám vallásról magáról. Nincs semmiféle párttagsága az 
igazgató úrnak, történész, vallástörténész, és értékrenddel bír. Magyar. 
Számomra még hitelesebb, mert határon túli magyar. Óriási ember Farkas 
Lajos. Óriási ember az én szívemben. Mert lehet, hogy neki, igazgató úrnak 
még nagyobb szíve van, mint nekünk, ős, földrajzi értelemben vett 
Magyarországon szülötteknek. Látja, itt van a különbség. Azt gondolja, hogy 
ennek csak annyi a tétje, hogy mozgósítsunk? Hogy előírjuk? És 
megnyomják a gombot, hogy mondják el? És mindenkinek elő volt írva, hogy 
mit mond? Nem. Nem. Itt vannak az óriási különbségek köztünk. De 
nyilvánvalóan a politikaelméletet olvasva, és nem google-t követve meg 
külföldi lapokat, magyar könyveket kell olvasni, magyar lapokat, História 
folyóiratot, Humniát! Nem tudom, hogy önnek ez mond-e valamit egyáltalán. 
De olvasgasson külföldi lapokat, ha önnek ez fontosabb. Magyarul ezek az 
események megtörténtek már egy éve Röszkénél. Történt, ami történt a 
budapesti pályaudvarok körül. Hát, nem szeretnénk megélni, nem szeretnénk 
megélni, hogy bármelyikünk baráti, hozzátartozói, rokoni körébe hasonló 
forduljon elő. És ezért csak most tehetünk. Tényleg érdemes elgondolkodni 
ezen, hogy miért működünk másképp, képviselő úr. Miért látok önben a téma 
iránt egy hatalmas cinizmust? Egy hatalmas elutasítást? Mert valószínűleg 
tényleg máshonnan jövünk, máshova tartunk most, képviselő úr, és nem is 
azonos úton fogunk tovább menni a közeli és távoli jövőben. Erre sajnos nem 
sok esélyt látok. Szepesi alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Csak azért szóltam hozzá, 
mert Szlovákiát említette. Ön is már gondolom, negyven év fölött van. El tudta 
volna ezelőtt harminc évvel, húsz évvel vagy tíz évvel ezelőtt képzelni, hogy a 
magyar határt szlovák rendőrök védik? Tehát hamis az ön állítása, hogy 
Szlovákia egyetért vagy nem. Tehát én csak ezért, mert ez marad meg az 
emberekben, hogy a szlovákok is egyetértenek meg nincs egység meg 
egyebek. A magyar határt szlovák rendőrök védik a migránsok ellen, és ez 
tény. Köszönöm. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Ma reggeli bejelentés, hogy csatlakozzak alpolgármester úrhoz, a lengyel 
belügyminiszter úr bejelentése, hogy tekintettel, hogy hármas határ, tehát 
magyarul Szlovákia, Csehország után ugye Lengyelország, lengyel 
rendvédelmi erők is fognak érkezni a magyar határra. Bakondi tábornok úr 
gyors reagálása, hogy örömmel fogadják őket. Európának már egy közös 
védelemben kell gondolkodni, hiszen a határok közigazgatási értelemben 
elválasztanak bennünket, viszont európai értelemben összekötnek bennünket 
a keresztény Európa értelmében. Parancsoljon, képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Érdekes, hogy beszélek, de egyszerűen nem jut el a 
fülekhez. Tehát azt tapasztalom, hogy nem értik meg, amit hallanak. 
Polgármester Úr! Az én érveimre nem válaszolt, helyette inkább engem 
minősítget. Szíve joga persze természetesen, csak akkor ne csodálkozzon, 
hogyha a válaszok is hasonlóak lesznek, és minősítéseket fognak 
tartalmazni. Szepesi Úr! Szlovák rendőrök. Nem figyelt oda arra, amit 
mondtam. Én azt mondtam, hogy a szlovák államelnöknek mi a véleménye 
Orbán Viktor politikájáról. Nem azt mondtam, hogy a szlovák rendőrök nem 
védik a magyar határt, meg hogy el lehet-e képzelni. Persze, hogy el lehet, 
hogyne! Hiszen a magyar rendőrök horvát tengerparton már tíz éve ott 
vannak minden évben. Simán el lehet képzelni. Azt is el lehet természetesen, 
és ez nem is képzelődés, amit mondott polgármester úr, lengyelek jönnek 
ötvenen. Tehát azért ez inkább ilyen jelképes segítség, azért maradjunk 
annyiban, de minden további nélkül. Csak én nem erről beszéltem. Én arról 
beszéltem, hogy az Uniónak megváltozott a migránspolitikája. Persze, lehet 
Humniát olvasni, nem biztos, hogy abban szerepel ez az információ. Ettől 
függetlenül ismerem, Rubicont is meg a Históriát is meg a többit is. Tehát 
lehet ezekről beszélni, csak az Uniónak, ami megváltozott, az nem fogja 
megtudni sem a Rubiconból, sem a Humniából, azt máshol kell elolvasni, ott 
ahol ezt meg lehet találni. És az, hogy a szlovák államelnöknek mi a 
véleménye, azt sem fog szerepelni a Humniában. De a kettőnek, hogy a 
szlovák rendőrök idejönnek és segítenek a magyar határon egy jelképes 
segítséget adva, és az, hogy a V4-eken belül mennyire megváltozott Orbán 
Viktor politikájának a megítélése, ez két külön dolog. Tehát ne mossuk ezeket 
össze! Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Rátérve a nyár további eseményeire. Maradjunk a népszavazásnál! 
Megkérem jegyző asszonyt, mint a Helyi Választási Iroda vezetőjét, hogy 
tényszerűen, nagyon röviden ismertesse a választási eljárási jogról szóló 
törvény értelmében még milyen események vannak választásjogi 
szempontból mind a polgárok, mind a delegáló politikai szervezetek 
szempontjából! 
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Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Valóban nagyon röviden, főleg 
azért, mert most már csupán egy hét áll rendelkezésünkre október 2-áig, de 
teendőnk azért még van bőven. Önök előtt is következő három napirenden 
szerepel, teszi a Választási Iroda a munkáját. Tehát szükséges számban 
póttagokat kellett választanunk a Helyi Választási Bizottság kiesett tagjait 
pótolni, az OEVB Bizottság tagjait pótolni, póttagjait megválasztani, hogy 
zökkenőmentesen zajlódjék ez a választás. 26-án 16,00 órakor hétfőn teljes 
körű tájékoztatást tartunk közel ötszáz embernek a Dózsa Mozi épületében 
választott és delegált tagoknak egyaránt, hogy még alaposabban felkészítsük 
őket az október 2-ai feladatokra. A választási kellékeket a héten fogjuk a 
hivatalba szállítani, ez nem a szavazólapokat jelenti, azon kívüli dolgokat. 
Rendben vagyunk, határidőben mindent teljesítettünk, és október 2-án a 
választópolgárokat várjuk a szavazófülkékbe teljesen felkészült csapatokkal. 
Annyit tudnak még a választópolgárok megtenni, de azt gondolom, hogy a 
jegyzői tájékoztató is segít abban, hogy még tájékozottabbak legyenek, hogy 
meddig és milyen formában tudják megtenni az esetleges mozgóurna-igény 
bejelentésüket, amikor nem a szavazókörben teszik meg azt. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Kérdések. A kérdések zömére írásban reagál a hivatal. Szabó 
Zsolt képviselő úr. Igen. Modern Városok Programja. Csepregi Nándor 
miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár úr a nyár folyamán összehívják a 
megyei jogú városok polgármestereit, alpolgármestereit, honnan éppen ki 
tudott ezen részt venni. Vannak első körös és második települések. Az első 
körös megyei jogú városok és a második körös megyei jogú városok között 
mielőtt tovább gondolnák, és eltérnének a gondolatomtól, időbeli különbség 
van. Első körös megyei jogú városok azon települések, amelyekkel 
miniszterelnök úr a tavalyi naptári évben, 2015-ben kötött megállapodásokat, 
és ezeknek a fejlesztési támogatásai indulnak el. ’17-ben kerül sor azon 
megyei jogú városokra, ahol ebben az évben, így nálunk is ugye 05. hó 31-én 
volt a látogatás, illetve a megállapodás megkötése. Szita Károly, a Megyei 
Jogú Városok Szövetségének elnöke a legkategorikusabban kijelentette egy 
két héttel ezelőtti csütörtöki budapesti találkozón, hogy a megállapodások 
röghöz kötöttek. Tehát magyarul az, hogyha ingatlanmegvásárlásról szól, 
lásd zöld rendelő kérdése, lásd élményfürdő ügye, akkor arról szól. Ez nem 
egy olyan történet, amelyet a nagy nyilvánosság előtt megköttetnek, vagy 
valaki két fél, mondjuk a kormány és a polgármester egymás között módosít. 
Felhívnám a figyelmüket! Egy: az időbeli különbségre a megyei jogú városok 
között, ezt abszolút felelősséggel és korrektül mondom. Kettő: kérem mind 
Szabó képviselő urat, mind Barta képviselő urakat, hogy politikai értelemben 
Szepesi alpolgármester úrral, szakmai, operatív értelemben Szabó Imre 
főépítész úrral, igazgató úrral vegyék föl a kapcsolatot. Nyugodtan 
kérdezzenek rá, milyen napi munkát jelent az ügyintéző kollegáknak, illetve 
Szabó úrnak az az adatszolgáltatás… Ez nem úgy van, hogy berobbanunk, 
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és akkor elindul a történet. Közbeszerzések, előkészítések, ingatlanátírások 
lefolytatása, mennyi olyan adatszolgáltatás folyt folyamatosan. Prüszkölt is jó 
értelemben főépítész úr, mert nem a megszokott módon tudott elmenni 
családjával nyaralni. Én megértem, megértem, de megfelelt a feladatnak, 
mert főépítész úrnak is az érdeke a város fejlődése. Nem bántólag mondtam, 
sőt ellenkezőleg, még ha volt is benne egy kis irónia. A lényeg, hogy naponta 
adja ki a feladatokat főépítész úr, kapja meg alpolgármester úrtól az 
adatszolgáltatás kapcsán. Ne ijedjünk meg! Bocsánat! Ne egy 
polgármesterről beszéljen nekem, a miniszterelnöknek, és egy bármelyik 
településvezető által egy nyilvánosság előtt aláírt megállapodásnak kell, hogy 
és van is hitele. Ebből a szempontból higgyenek nekünk! Polgárőr kérdés. 
Egyetértünk. Kérem, hogy e kapcsán írja le gondolatát, hogy megmaradjon, 
most a jegyzőkönyvön túl, és jutassa el képviselő úr hozzám, hogy ennek a 
költségvetési lehetőségét Szepesi alpolgármester úr megnézhesse. Így van, 
ötszázezer forintot kapott mind a négy polgárőr szervezetünk, és valamennyi 
rendezvényen ott van, és a nyáron ezekben a hetekben is nem kevés 
rendezvény van városunkban. A vagyonnyilatkozatra szakmai, jogi 
értelemben jegyzőnő írásban fog választ adni Besztercei képviselő úrnak. Én 
tényszerűen a következőt szeretném mondani. Gál Roland képviselő 
közvetlen hozzátartozóját - ugye név nélkül - a hivatal többször kérte, hogy a 
hölgy vegye át a képviselő vagyonnyilatkozatot - Besztercei úr önnek 
mondom - a képviselő lemondása után, egyetlenegy alkalommal nem fáradt 
be a hölgy a hivatalba. Így a jegyző asszony igazat és helyesen állított a 
különböző hírportálokon. Magyarul - csak másképp fogalmaz egy jegyző, 
azért jegyző, és másképp én -, közjegyzői letétbe helyeztük a képviselő úr 
vagyonnyilatkozatát tekintettel arra, hogy a hozzátartozó nem vette át. Tehát 
jelenleg nincs a hivatalban, ezért nem tudjuk megmutatni, közjegyző meg 
nem mutathatja meg a sajtó munkatársainak. Egyébként nem vádjával, 
hanem a volt képviselő, Gál Roland úr előzetes, továbbra is előzetes 
letartóztatásban van a rendőrségi vizsgálat a rendőrség, rendvédelmi szervek 
tájékoztatása alapján, a Tolna Megyei Rendőrkapitányság tájékoztatása 
alapján a továbbiakban is rendületlenül folyik, nagyon sok még a feltáratlan 
tényező, amelyet körbe kell járni. Köszönöm a figyelmüket. Akkor most 
rátérve a nyár eseményeire. Hogy örült a frakcióvezető úr! Egy pár perc 
türelmet kérnék. Tényleg már csak olyan dolgokat, amelyeket véletlenül sem 
említettem. Nagyon fontosnak tartom, ha már határon, a dunaújvárosi 
kapitányság munkatársai is voltak a határon. E tárgykörben a nyár folyamán 
kétszer is egyeztettünk kapitány úrral, sőt a térfigyelő rendszer további 
fejlesztése kapcsán is volt kérelme a kapitányságnak. Mórocz Erika és az 
általa irányított Turisztikai Nonprofit Kft. az idén nyáron több alkalommal is 
igazolta, hogy a városlakók legnagyobb megelégedésére nagyszerű 
színvonalas rendezvényeket hoztak össze. Első alkalommal, 
hagyományteremtő jelleggel ugye 06. hó 25-én, ha jól emlékszem, 
szombaton - az én tudat alfa memóriám szerint, ami annyit jelent, hogy 
biztosan nem tévedek, 99%-ra akkor volt - az első Halászléfőző Fesztivál. 
Meglepő módon, ahhoz képest, hogy első volt, igen nagy érdeklődést váltott 
ki. Biztatom igazgatónőt, hogy a jövő évi költségvetésükbe építsék be! 
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Folytatódott augusztus 20-ával a szigeten. A megjelent érdeklődők száma 
garancia arra, hogy ez egy sikeres rendezvény volt. Folytatódott, a 
polgármester is ott tombolt a Honeybeast együttessel záró nyárbúcsúztató 
rendezvényen néhány hete szombaton a Városháza téren. Invitálom önöket a 
most hétvégi kétnapos „Itthon vagy, Magyarország szeretlek!” hétvége 
keretében és a Szent Mihály-napi tűzgyújtás keretében megrendezendő 
kétnapos városi rendezvényünkre, amelyben egyébként, amely egyben 
egészségnap is, a szombati alkalom. A Honeybeast együttesen a 
katasztrófavédelmi kollegák szerint hetesezren voltak. Itt kb. a Wellhello 
együttes ennek másfélszerese várható. Én remélem, sikerült a 
katasztrófavédelemnek meggyőzni a kapitányságot arról, hogy én magam is 
tudnám támogatni, ha a Városháza téren túl lezárnánk a Dózsa… Én voltam 
már Wellhello koncerten. A Wellhello együttes a mai fiatalok körében 
gyakorlatilag a legnépszerűbb. Ma reggel valamelyik képviselő-társamnak el 
kellett magyarázni, hogy mi az a Wellhello, és Hingyi képviselő úr 
elmagyarázta. Tündéri volt a frakcióvezető úr. Az unokái által pontosan tudja - 
ahogy emlékszem – a Sopronban vagy éppen a Rakpart című dal miről is 
szól. Úgyhogy a hétvégén óriási történet várható a Városháza téren. 
Szeretném önöknek bejelenteni, hogy módosítva az Adventi Randevú 
megszokott menetrendjén, az idén már az első gyertyagyújtás időpontjában 
megkezdődnek a rendezvények annyi különbséggel, nyilván költségvetési 
oka van annak, hogy nem lesz zene, igen, meg a kereskedők, az 
ajándékárusok, de minden nap oly nagyszabású programok, koncertek nem 
lesznek, illetve ugye egy szilveszterrel zárul a Városháza téren. 
Rockmaraton. Minden félelem ellenére - köszönet valamennyi rendvédelmi 
szervünk vezetőjének, munkatársainak, mentőállomást is beleértve, mint nem 
rendvédelmi, de kapcsolódó egység -, mindenfajta probléma nélkül, 
mindenfajta hangtani bonyodalom nélkül, egy-két szervezési hibával, de egy 
óriási Rockmaraton zajlott le a szigeten. Varga úr, a főszervező tájékoztatása 
alapján nekifutunk ugyan nem egy Guinness hosszúságú, mert nagyon 
hosszúnak tartották, de egy a tavalyihoz hasonló hosszúságú jövő évi 
rendezvényen. A város kenyere. A város kenyere az akció az önkormányzat, 
illetve a Tourinform iroda, valamint a Széchenyi Pékség Kft. jóvoltából egy 
nemes célt indítottunk el, melynek az első átadó ünnepsége a nyár folyamán 
volt a Jószolgálati Otthonban. Lényege, hogy a város kenyere az a bizonyos 
burgonyás tésztaalapú kenyérnek eladott – sajtószóvivő asszony, ötven – 
tehát darabonként eladott, per darab ötven forint mindig egy adott nemes célt 
szolgál. A Jószolgálati Otthon után a következő megcélzott állomás az 
Útkeresés Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. Lassingleitner képviselő 
asszonnyal, Nagy Zoltánné képviselő asszonnyal részt vettünk a Carissa 
Kupán befolyt adományok átadásán a múlt héten a Jószolgálati Otthonban. 
Felemelő pillanat volt, ahogy a sporteszközöket a fiatalok, a gondozottak, 
vagy kevésbé fiatalok, illetve az ott dolgozók milyen örömmel vették 
birtokukba. A nyár elején leültem a tankerülethez tartozó alapfokú oktatási 
intézmények plusz gimnázium vezetőivel, ezen túl minden hónapban 
egyeztetünk úgymond. Ne felejtsük el, hogy az üzemeltetés január elsejétől 
ugyan nem a városé, de az intézmények a mieink, az ingatlanok a mieink, az 
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odajáró diákok és az ott dolgozó pedagógusok dunaújvárosiak, tehát 
mindenképpen kapcsolatra szükség van. Tegnap sajnálom, hogy oly kevés 
képviselő-társam vett részt egy nagyszerű, a kormányhivatal és az 
önkormányzatunk közös pályázati forrásból megvalósított munkahelyek 
megtartása, munkahelyek teremtése, illetve hátrányos helyzetűek 
beilleszkedése a munka világába kapcsán elnyert pályázatunk, TOP-os 
pályázatunk nyitókonferenciája volt. Dunaferr. Igen. Ezt a nagyon fontos hírt 
Cseresnyés Péter képzésért, illetve munkaügyi kérdésekért felelős államtitkár 
úr jelentette be ugye az Acélalapítvány ülésén, illetve utána a sajtónak. 468 
millió forint kormányzati támogatás érkezett, munkahely megtartó 
kormányzati támogatás, így valamennyi a cégvezető úr, illetve a tulajdonosi 
kör valamennyi leépítésre vonatkozó korábbi bejelentését visszavonta. 
Köszönöm a figyelmet.  
 
Aki elfogadja a hivatal beszámolóját, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

535/2016. (IX.22.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
És most átadom az ülés vezetését alpolgármester úrnak. Egy órára kb.  
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:33 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét. Gombos István alpolgármester az ülésvezetés alatt a sajátja 
helyett Cserna Gábor polgármester szavazógépén adta le szavazatát.) 

 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó: a polgármester 
 

Gombos István alpolgármester: 
 



41 
 

Második napirendi pont kapcsán kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás.  
 
Amennyiben nincs, kérem, szavazzunk! 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
536/2016. (IX.22.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
3. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A harmadik napirendi pont javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet 
megalkotására. Besztercei Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Egy módosító javaslatom lenne ehhez a határozathoz. A 
%-ot módosítanám, arra tennék javaslatot. Ugye most a törvény alapján 10 és 
25% közé kell belőni ezt a korlátot, és ugye a hivatal egy 15%-os javaslatot 
tett az előterjesztésben, ami alapvetően a 10 és 25 között egy korrekt 
javaslat, de ez a javaslat is a jelenlegi ötezer fős limitet megemelné hatezer 
főre. Tehát miközben Dunaújváros lakossága csökkent az elmúlt húsz évben, 
ez a népszavazási kezdeményezéshez szükséges aláírási számokat 20%-kal 
megnövelné, ötezerről hatezerre. Azért, hogy ez az ötezer fő körüli számot, - 
tehát ami eddig is érvényben volt -, ezt meg tudjuk tartani, és a törvényben is, 
a törvényben megfogalmazottaknak is megfeleljünk, én a 15 helyett 12%-ra 
teszek javaslatot. Ez 4824 főt jelent. Tehát effektíve 176-tal kevesebb mint a 
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jelenlegi, de mégsem a hatezret, tehát mégsem a 20%-os emelést 
támogatnám ebben a történetben. Ezért ez lenne a javaslatom, hogy 15 
helyett 12%. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. További hozzászólás hiányában az előterjesztést felteszem 
szavazásra. Aki egyetért vele, az kérem… A módosító, így van.  
 
Tehát aki egyetért vele, kérem, az igen gomb megnyomásával szavazzon! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 3 
fő (Hingyi László, Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), tartózkodott 7 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – nem fogadta 
el és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
537/2016. (IX.22.) határozata 

Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Besztercei Zsolt képviselő azon módosító 
javaslatát, mely szerint a közgyűlés a helyi népszavazás kezdeményezéséhez 
szükséges választópolgárok számát a település választópolgárainak 12%-ában állapítsa 
meg 15% helyett, nem fogadta el. 
 
(A szavazás után Szabó Zsolt képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 4 igen 
szavazat, 3 nem szavazat, tartózkodott 6 fő, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 
 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm szépen. Nem kapta meg a kellő szavazatot, úgyhogy… A 
módosításról szavaztunk. Így van. És akkor tisztelt képviselő-társaim, most az 
eredeti kérdéskört teszem fel szavazásra.  
 
Aki elfogadja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
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Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni 
Béla) – megalkotta a 21/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletet. 
 (Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. I-VI. havi 

összesített pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására és 
egyes költségvetési tételek módosítására 
Előadó: a polgármester 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Negyedik napirendi pont javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. I.-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztató elfogadására és egyes költségvetési tételek módosítására. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
538/2016. (IX.22.) határozata 

az Önkormányzat 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve 
teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönöm. Az I.-et elfogadtuk.  
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És akkor a II.-ről szavazunk! 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 
539/2016. (IX.22.) határozata  

2016. I-VI. havi összesített pénzügyi terve teljesítés alapján egyes  
költségvetési tételek módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. I. félévi költségvetési 

teljesítésadatok alapján úgy határoz, hogy: 
 

1.1 A Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban költségvetési rendelet) 3. mellékletében szereplő egyes jogcímek 
többlet teljesítésére tekintettel a közhatalmi bevételek (iparűzési adó) jogcím 
előirányzatát 175.000 E Ft-tal, továbbá a környezetvédelmi bírságok előirányzatát 
25.000 E Ft-tal megemeli és az keletkező bevételi többletből növeli a költségvetés 
5. és részletesen az 5.b. mellékletében szereplő általános tartalék előirányzatát 
100.000 E Ft-tal, a pályázati önerő tartalék előirányzatát 
90.000 E Ft-tal valamint a pénzeszköz átadások tartalék előirányzatát 
10.000 E Ft-tal. 

 
1.2 A költségvetési rendelet 5.b. mellékletben szereplő 75.000 E Ft összegű 

Felhalmozási tartalék előirányzat sorból átcsoportosítva 15.000 E Ft összegben új, 
Modern Városok program kiadásai elnevezésű tartalék előirányzatsort nevesít az 
5.b. mellékletben. 

 
2. A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az 1.1. és az 1.2. pontokban szereplő 

előirányzat-módosítást a soron következő rendeletmódosításba építse be. 
 

Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
     a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
        a gazdasági igazgató 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a soron következő költségvetés módosítás alkalmával 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

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

Gombos István alpolgármester: 
 

Ötödik napirendi pont javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítására. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Cserni Béla) – megalkotta a 22/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletet.  

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Hatodik napirendi pont javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről szóló 
32/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosítására. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom.  
 
Kérem, szavazzunk! 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő 
(Cserni Béla) – megalkotta a 23/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
7. Javaslat az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 15/2012. (III.9.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Hetedik napirendi pont javaslat az alapellátási terület ellátási kötelezettségről 
szóló 15/2012. (III.9.) önkormányzati rendelet módosítására. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 
megalkotta a 24/2016. (IX.23.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
8. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szolgálati kutya 

beszerzésének támogatásáról szóló 135/2016. (III.17.) határozata 
módosítására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 

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

A következő napirend lekerült. Folytatjuk a következő napirenddel, javaslat a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szolgálati kutya beszerzésének 
támogatásáról szóló 135/2016. (III.17.) határozat módosítására. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
540/2016. (IX.22.) határozata  

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére szolgálati kutya beszerzésének 
támogatásáról szóló 135/2016. (III.17.) KH módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi 
Rendőrkapitánysága részére átadott 600.000 forintos támogatást dologi kiadások 
felhasználásának céljára nyújtja, ezért a szolgálati kutya beszerzésének 
támogatásáról szóló 135/2016. (III.17.) határozatának 1. és 2. pontját az alábbiak 
szerint módosítja: 

 
1. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi 
Rendőrkapitánysága részére dologi kiadások fedezetére támogatást nyújt.  

 
2. pont helyébe az alábbi szövegrész kerül:  
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az 1. pontban 
meghatározott kiadásokra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2016. évi költségvetéséből a pénzeszköz átadások tartaléka nevű sorról 
átcsoportosítás útján 600.000 Ft, azaz hatszázezer forint erejéig biztosít fedezetet 
az 5/A melléklet 8.2 Dunaújvárosi Rendőrkapitányság című sorra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a Polgármestert, 

hogy jelen határozat mellékletét képező Megállapodás 1. számú módosítását írja alá, 
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és jelen határozatot küldje meg a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjének, 
illetve intézkedjen a kötelezettségvállalás előkészítésről. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    2016. szeptember 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
9. Javaslat a dunaújvárosi 3. sz. Körzeti Megbízotti Irodának a Római városrészi 

Nonprofit Szolgáltatóházba történő áthelyezésére 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A következő napirendi pont javaslat a dunaújvárosi 3. sz. Körzeti Megbízott 
Irodának a Római városrészi Nonprofit Szolgáltatóházba történő 
áthelyezésére. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
541/2016. (IX.22.) határozata  

a Dunaújvárosi 3. sz. Körzeti Megbízotti Irodának a Római városrészi  
Nonprofit Szolgáltatóházba történő áthelyezéséről 

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

Martinovics utca 26. szám alatt található 3. sz. Körzeti Megbízotti Iroda kerüljön 
áthelyezésre a Római városrészi Nonprofit Szolgáltatóházba. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a körzeti megbízott 

munkájának elősegítése érdekében a jelen határozat 1. pontjában meghatározott 
célra felajánlja a Dunaújváros belterület 451/34/C/83 hrsz.-on természetben a Római 
körút 38/B cím alatt található 22,4 m2 nagyságú irodahelyiséget ingyenes használatra, 
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oly módon, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának mindenkori 
költségvetéséből viseli az irodára eső rezsiköltségeket. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Közbiztonsági 

és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát a körzeti megbízottak munkájához szükséges 
tárgyi feltételekről további egyeztetések lefolytatására. 

 
Felelős:      - a Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke 
Határidő:   - a döntés kihirdetését követő 10 munkanapon belül  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kijelenti, hogy a 

Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 9. §-ban biztosított felhatalmazás 
alapján a körzeti megbízotti intézmény működtetésére vonatkozó helyi 
közbiztonságot érintő feladatok ellátását biztosító együttműködési megállapodást 
kíván kötni a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysággal a jelen határozat 1.), 2.) és 3.) 
pontjában foglaltak szerint. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert 

a fenti pontok alapján elkészített együttműködési megállapodás, és a haszonkölcsön 
szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását 
követően. 

 
Felelős:   -    a megállapodás és a szerződés aláírásáért: 

       a polgármester  
-  a megállapodás és a szerződés elkészítésében való közreműködésért: 

       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  -    a megállapodás és a szerződés aláírására: 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményezését követően 10 
               munkanapon belül 
 

6. Jelen határozat hatálybalépésével hatályukat vesztik az 584/2008. (X.30.) közgyűlési 
határozat Martinovics utca 26. számmal kapcsolatos rendelkezései.  

 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat könyvvizsgálati 

tevékenységét ellátó „KMN-AUDIT” Kft.-vel fennálló megbízási szerződése 
2016. szeptember 30. napjával történő megszüntetésére, 2016. október 1-
jétől, 2 ütemben történő, új könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó 
megbízási szerződések előkészítésére, illetve megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

A következő napirendi pont következik, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzat könyvvizsgálati tevékenységét ellátó „KMN-AUDIT” Kft.-
vel fennálló megbízási szerződése 2016. szeptember 30-a napjával történő 
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megszűnésére, 2016. október 1-től a második ütemben történő, új 
könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződések 
előkészítésére, illetve megkötésére. I., II. és III. határozati javaslatot tartalmaz 
a napirend.  
 
Hozzászólás hiányában az I.-ről szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
542/2016. (IX.22.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat  
könyvvizsgálati tevékenységét ellátó KMN-AUDIT” Kft-vel  

fennálló megbízási szerződése 2016. szeptember 30. napjával történő 
megszüntetéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „KMN-AUDIT” Kft-vel 

(Budapest, Silvánus sétány 19.) fennálló, a könyvvizsgálati feladatok végzésére 
irányuló megbízási szerződés közös megegyezés alapján történő megszüntetését, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozati javaslat 1. mellékleteként csatolt, 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által véleményezett „Megállapodás„ 
aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és a „Megállapodás“ aláírásáért: 
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  3 napon belül 

                      - a megállapodás aláírására: 2016. október 3.  
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

543/2016. (IX.22.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által 

 2016. október 1 – december 31-ig terjedő időszakra könyvvizsgálati 
tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés megkötéséről 

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

intézményei folyamatos könyvvizsgálati és szakmai tanácsadói feladatai ellátására 
2016. október 1-jétől 2016. december 31-ig terjedő időszakra a Főnixbata Auditáló 
Kft-vel (székhelye: Budapest 1152, Szentmihályi út 131, képviseli: Bata János 
ügyvezető) megbízási szerződést köt.  Felhatalmazza a polgármestert az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság által véleményezett, a határozat mellékletét képező 
megbízási szerződés aláírására.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a könyvvizsgálat havi díját bruttó 

240.000 azaz Kettőszáznegyvenezer – Ft-ban hagyja jóvá, melynek fedezetét a 
2016. évi költségvetés tartalmazza. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és a szerződés aláírásáért: 
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését   
                  követő 3 napon belül. 

                      - a szerződés aláírására: 2016. október 3. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

És akkor a III. következik! 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

544/2016. (IX.22.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat által  

2017. január 1 – 2019. december 31. napjáig terjedő időszakra 
könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó megbízási szerződés 

előkészítésről és megkötéséről 
 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzat és 

intézményei folyamatos könyvvizsgálati és szakmai tanácsadói feladatai ellátására 
2017. október 1-jétől a 2019. évi beszámoló elfogadásáig terjedő időszakra 3 ajánlat 
bekérése útján kiválasztott könyvvizsgálóval kíván szerződést kötni. 

 
2. A fenti feladatra a határozat 1. melléklete szerinti tartalommal az alábbi 

könyvvizsgálóktól kér be árajánlatot,  
- Főnixbata Auditáló Kft. (Budapest 1152, Szentmihályi út 131.), 
- Máté Imre könyvvizsgáló (3104 Salgótarján, Frigyes krt. 1.), 
- Nagy Magdolna könyvvizsgáló (3104 Salgótarján, Medves krt. 72.). 

 
3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Gazdasági és területfejlesztési 

bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság véleményének kikérése mellett a 
legkedvezőbb ajánlat kiválasztására és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által 
véleményezett, a feladatra vonatkozó szerződés megkötésére a határozat 2. 
melléklete szerinti tartalommal. 

    
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                        - a szerződéskötésre: 2016. december 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
11. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 

módosításának elfogadásáról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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Gombos István alpolgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Integrált Területi Program módosításának elfogadására. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

545/2016. (IX.22.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 

előterjesztés mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi 
Program módosított változatát. 

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

döntéséről a Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve a regionális fejlesztési 
programokért felelős helyettes államtitkárt tájékoztassa a dokumentum végső 
jóváhagyása érdekében. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

 a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő:  a tájékoztatás megküldésére: 2016. szeptember 30. 
 

12. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 
építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2013. (V.16.) 
önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatról szóló 
döntés meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 



54 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 
szóló 19/2013. (V.16.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos 
javaslatról szóló döntés meghozatalára. Hozzászólás hiányában a napirendet 
lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

546/2016. (IX.22.) határozata 
Dunaújváros építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 19/2013. (V.16.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos javaslatról szóló döntés 
meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a Fejér Megyei 

Kormányhivatal Dunaújváros MJV Közgyűlésének 19/2003. (V.19.) önkormányzati 
rendeletéről szóló javaslatát. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés tájékoztatja a Fejér Megyei 

Kormányhivatalt, hogy Dunaújváros MJV Közgyűlésének építési szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló 19/2003. (V.19.) önkormányzati rendeletét 2016. június 
20-tól Dunaújváros MJV Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendeletet váltotta fel, aminek készítése során a 
javaslatban szereplő jogszabályokat, előírásokat már figyelembe vették. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen 

határozat közlésére a Fejér Megyei Kormányhivatal vezetőjével.  
 
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:     2016. november 30. 
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13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 
településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról szóló 346/2016. 
(V.19.) határozatának hatályon kívül helyezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                        a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindításáról szóló 346/2016. (V.19.) határozatának hatályon kívül 
helyezésére. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
547/2016. (IX.22.) határozata 

Dunaújváros MJV Közgyűlése 346/2016. (V.19) határozatának hatályon kívül 
helyezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elindításáról a Magyar út – Álmos utca – Ond utca – Szilárd Leó utca 
által határol területen című 346/2016. (V.19.) határozatát. 

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

közlésére. 
 
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:     2016. október 31. 
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14. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére irányuló 
döntések - támogatási szerződés 4. számú módosítása – meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                        a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény 
fejlesztésére irányuló döntések – támogatási szerződés 4. számú módosítása 
– meghozatalára. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
548/2016. (IX.22.) határozata 

Dunaújváros Labdarúgó Stadion fejlesztésére irányuló döntések- támogatási 
szerződés 4. számú módosítása- meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2014. (I.23.) határozata szerint 

megkötött, a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú támogatási 
szerződés a jelen határozat melléklete szerint módosul. 

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

1. pontban megnevezett fejlesztéshez szükséges támogatási szerződést módosító 
dokumentációt állítsa elő, írja alá és küldje meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Sportért Felelős Államtitkárság, Sportigazgatási Főosztály, és a Kiemelt 
sportlétesítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati 
feladatok ellátásáért felelős kormánybiztos részére.  

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

1. pontban foglalt fejlesztések megvalósítása során a szükséges döntéseket hozza 
meg és írja alá.  
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra, 
hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2016. december 31. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az 1. pontban foglalt 

feladatokra irányuló közbeszerzési eljárásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2017. évi közbeszerzési tervében szerepeltesse. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
                  közbeszerzési tervének elfogadása 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában 

álló ún. „volt vidámparki ingatlanok” telekalakítási eljárás során szükséges 
döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                        a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló ún. „volt vidámparki ingatlanok” 
telekalakítási eljárás során szükséges döntések meghozatalára. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

549/2016. (IX.22.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló ún. „volt 

vidámparki ingatlanok” telekalakítási eljárás során szükséges döntések 
meghozataláról 

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

dunaújvárosi 316/1-3-4-5-7, 317/1-2, 320 hrsz.-ú Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítása, földrészletek 
újraosztása, telekhatár-rendezése az alábbiak szerint történjen: 

  A telekalakítás (változás) előtti állapot: 
-316/1 hrsz., kivett tornacsarnok, udvar, egyéb épületek, 8034 m2, 
-316/3 hrsz., kivett sh. út, 576 m2, 
-316/4 hrsz., kivett sportcsarnok, 1 ha 481 m2, 
-316/5 hrsz., kivett sportcsarnok, 7910 m2, 
-316/7 hrsz., kivett sporttelep, 3 ha 2837 m2, 
-317/1 hrsz., Erdő, 1 ha 2204 m2, 
-317/2 hrsz., a alrészlet Kivett vidámpark, b alrészlet Erdő, 20 ha 5346 m2, 
-320 hrsz., kivett közterület, 2 ha 10 m2;  

  A telekalakítás (változás) utáni állapot: 
-316/7 hrsz., kivett sporttelep, 11 ha 6713 m2, 
-317/1 hrsz., Erdő, 1 ha 3448 m2, 
-317/2 hrsz., Erdő, 14 ha 8109 m2, 
-320 hrsz., kivett közterület, 1 ha 9128 m2. 

A telekalakítás során a telkek összterülete nem változik (29 ha 7398 m2), a tulajdoni 
jogállás változatlan marad. Részletesen jelen határozat melléklete (a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatala 800045/10/2016.számú határozata és 
mellékletében szereplő változási vázrajz) szerint. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Cserna Gábor 

polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett ingatlanok esetében a telekalakítási 
eljáráshoz Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a tulajdonosi 
jogokat teljes körűen gyakorolja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Cserna Gábor 

polgármestert, hogy az 1. pontban megnevezett telekalakítási eljáráshoz szükséges 
intézkedéseket tegye meg, a szükséges dokumentációt állítsa elő, írja alá és küldje 
meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya 
részére.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja a polgármester 

figyelmét, hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:   2016. október 20.  
 

16. Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogram 
pályázaton való részvételre 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont javaslat a „Jedlik Ányos Terv” Elektromos 
töltőállomás alprogram pályázaton való részvételre.  
 
Hozzászólás hiányában szavazunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
550/2016. (IX.22.) határozata 

a "Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás 
alprogram pályázaton való részvételről 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a 
Nemzetgazdasági Minisztérium által meghirdetett, GZR-T-Ö-2016 „Jedlik Ányos 
Terv, Elektromos töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” címmel 
megjelent pályázati felhívásra. 

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

az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő, a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a 
projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
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            a polgármester 
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő: a pályázat benyújtására: 2016. december 30. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 
szereplő feladat végrehajtásához szükséges, várhatóan 3 millió Ft forrást a 2016. 
évi költségvetési rendelet 5. melléklet 23.4. alcímben szereplő TOP programok 
előirányzat keretének terhére nevesíti. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a döntéssel 

összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 
 

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

Határidő: folyamatos 
 

17. Javaslat Baracs településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 
véleményezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

A következő napirendi pont javaslat Baracs településrendezési eszközeinek 
módosításának előzetes véleményezésére. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
551/2016. (IX.22.) határozata 

Baracs településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 
véleményezéséről 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Baracs településrendezési eszközeinek 
módosítását támogatja és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván venni. 

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

határozat közlésére.  
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a városfejlesztési igazgató 

Határidő:  2016. október 5. 
 

18. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2016. évben benyújtandó Gördülő 
fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 
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 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2016. 
évben benyújtandó Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz 
szükséges meghatalmazás megadására. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! 
Engem két dolog nagyon érdekelne a városban itt a gördülővel kapcsolatban. 
Egy dolog. Azt szeretném megkérdezni, mikor lesz már arra lehetőségünk, 
hogy a Kinizsi utcában megvalósításra kerüljön a szennyvízcsatornába a 
kiváltások az átalány művekkel kapcsolatban. Mert ugye két-három millió 
forintra lesz szükség. Másik, ami nagyon érdekelne. Mikor lesz 
Dunaújvárosban, mikor lehet Dunaújvárosban azt kimondani, hogy minden 
városban lakónak a családi házában szennyvízelvezetés lesz. Ugye mindenki 
arra várt, hogy Kulcs, Rácalmás szennyvízelvezetése meg fog oldódni, és a 
városba fog kerülni. És azt gondolom, hogy nekem is pl. a körzetemben a 
Bem utcában és egyéb más helyeken még mindig nincs szennyvízelvezetés. 
És azt gondolom, erre a városnak sokkal többet kellene fektetni ezzel a 
dologgal. Tudom, hogy lehet, hogy nem ehhez a napirendi ponthoz tartozik, 
szeretnék már egyszer erre választ kapni, mert mindenkit nagyon érdekel, 
hogy mikor monhatjuk ki. Nem beszélve a laktanyával szemközti területekről, 
ahol úgyszintén nagy gondot jelent, meg a Táborállás környékén is. 
Köszönöm. Természetesen támogatni fogom az előterjesztést. Köszönöm. 
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Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, hogy egy közös igény vetődik fel az 
ön kérdéskörében. Sokan kíváncsiak erre. Reményeink szerint a jövő évben 
a Százszorszép lakótelep, tehát ez a szovjet laktanyával szembeni terület, az 
a beruházás beindul. Az tudvalevő, hogy egyébként a beruházást átvette az 
állam, tehát gyakorlatilag ami miatt a létrejött társasági szerződés és 
megállapodás alapján nem kezdődhet el, az tulajdonképpen ezért van. 
Bízunk abban, hogy ez minél előbb megoldásra kerül. A választ 
természetesen meghatározott időn belül megkapja, és tovább… Illetve 
bocsánat! Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! 

 
Lőrinczi Konrád képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nekem is a gördülő 
fejlesztési tervvel kapcsolatban van egy kérdésem. Nem találtam egy olyan 
tételt benne, a kórház Panoráma úti hátsó sarkánál, a Kossuth Lajos és a 
Panoráma úti kereszteződésnél megsüllyedt az út és a járda. Azt gondolom, 
hogy én azt vártam volna, hogy esetleg ebben a fejlesztési tervben 
megtalálom. Nem találtam. Célszerű lenne akkor megvizsgálni a hivatalnak, 
illetve a DVCSH-nak, hogy az belekerülhet-e majd, ha nem ebbe, akkor egy 
másikba. De én azt láttam, láthattam, hogy 2006-os vagy az 
értékcsökkenéses fejlesztési tervben, hogy a Gördülő fejlesztési tervnél azt 
már egyszer láttam, most ebben nem látom. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Ez egy régi probléma egyébként. Valószínű a 
Kossuth Lajos utca és Panoráma utcai sarkán lévő süllyedésre gondol. Csak 
a pontosítás kedvéért. Én azt gondolom, a városüzemeltetési osztály vegye 
fel a kapcsolatot újra, hiszen már ez egy régi téma. Nem került megoldásra. 
De valóban nagyon fontos feladatellátásra van szükség. További hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni. Gombos István alpolgármester szavazata ezáltal „nem szavazott”-
ként jelenik meg.) 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
552/2016. (IX.22.) határozata 

a víziközmű rendszerre vonatkozó 2016. évben benyújtandó  Gördülő fejlesztési 
terv elfogadására és a  benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadta a 

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. által javasolt a víziközmű rendszerre 
vonatkozó Gördülő fejlesztési tervét (részei: Felújítási és pótlási terv, Beruházási 
terv).  
A megvalósítás forrása a felújítások és pótlások vonatkozásában a víziközmű 
vagyonbérleti díjából befolyt összeg (amortizációs költség), a beruházások 
vonatkozásában a DVCSH Kft. saját pénzeszköze. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a Dunaújvárosi Víz-, 

Csatorna- Hőszolgáltató Kft.-t (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.), hogy a Gördülő 
fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű–szabályozási Hivatalhoz a DMJV 
Önkormányzata nevében nyújtsa be. 

 
3. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 

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

Határidő: 2016. szeptember 30. 
 

19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. 
október 23-ai emlékmű felújítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

                        a pénzügyi bizottság elnöke 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város temetőjében található 1956. október 23-ai emlékmű felújítására. A 
napirendet hozzászólás hiányában lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
553/2016. (IX.22.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város temetőjében található 1956. október 23-i 
emlékmű felújításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával jóváhagyja a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város köztemető területén található 1956-os emlékmű 
rekonstrukciós és exhumálási munkálatait. 

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

Önkormányzata 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. 
(II.19.) rendelet 5/b mellékletének 25. Felhalmozási tartalékok/Felhalmozási 
céltartalék/25.8. Kopjafa és környezete felújítása elnevezésű előirányzat során 
17.087.000,- Ft többlet fedezetet biztosít a 5. mellékletben 2. Városüzemeltetés/3. 
dologi kiadások előirányzat sorára történő átcsoportosítás útján.  

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel az 
1956. október 23-i emlékmű környezetének rekonstrukciójára irányuló vállalkozási 
szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2016. szeptember 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
20. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére 

vonatkozó 2016. évi megállapodás 2. számú módosítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi 
rendszer üzemeltetésére vonatkozó 2016. évi megállapodás 2. számú 
módosítására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

554/2016. (IX.22.) határozata 
a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 2016. évi 

megállapodás 2. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletében 

megadottak szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2016. március 23-án létrejött, a 
2016. évi üzemeltetésről szóló megállapodást. 
A megállapodás 2. számú módosítása során jelentkező többlet költség: 595.000.- 
Ft + ÁFA ügyvédi díj. 
 

2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. 
(II.19.) rendelet 5. mellékletének Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás során 
fedezetet biztosít. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Partvédelmi 
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Vállalattal kötött a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2016. évi 
üzemeltetéséről szóló megállapodás 2. számú módosítását aláírja, jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és 
a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: 2016. október 14. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 2. számú módosítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási keretszerződés (2016. április-december hónap) 2. számú 
módosítására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
555/2016. (IX.22.) határozata 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ 2. számú 

módosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű 
Részvénytársaság által 2016. március 23-án megkötött, a 2016. április-december 
hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. számú módosítását a I.-II.-XIV. 
soron szereplő előirányzatok emelésével jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő I. (erdőfenntartás, erdészeti munkák) sort érintő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. 
mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi kiadások elnevezésű előirányzat 
során 14.052.364,- Ft többlet fedezetet biztosít a 7.b. mellékletben 1. 
Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 23. 
számú „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” (14.052.364,- Ft) 
kiemelt előirányzatok sorairól történő átcsoportosítás útján. A Gazdasági Ellátó 
Szervezet egyéb tervezett kiadásait az átcsoportosítás nem befolyásolja. 

 
3. Az 1. pontban szereplő II. (parkfenntartás, városi parkok zöldterületek fenntartása) 

sort érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. 
mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi kiadások elnevezésű előirányzat 
során 19.947.636,- Ft többlet fedezetet biztosít a 7.b. mellékletben 1. 
Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 23. 
számú „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” (19.947.636,- Ft) 
kiemelt előirányzatok sorairól történő átcsoportosítás útján. A Gazdasági Ellátó 
Szervezet egyéb tervezett kiadásait az átcsoportosítás nem befolyásolja. 

 
4. Az 1. pontban szereplő XIV. (út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) 

sort érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. 
mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés” elnevezésű előirányzat során 
34.000.000,- Ft többlet fedezetet biztosít a 7.a. melléklet 1. Városfejlesztés és -
rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 1. számú „Kisdobos u. 1-3. 
mögötti parkoló építése (eng + kivit.)” (4.000.000,- Ft), valamint a 7.b. mellékletben 
1. Városfejlesztés és -rendezés/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály 23. 
számú „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási kiadásai” (30.000.000,- Ft) 
kiemelt előirányzatok sorairól történő átcsoportosítás útján. A Gazdasági Ellátó 
Szervezet egyéb tervezett kiadásait az átcsoportosítás nem befolyásolja. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1. 

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
2016. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. számú 
módosításának aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 



68 
 

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

Határidő: 2016. szeptember 30. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. - 5. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

És átadom a helyet a polgármester úrnak.  
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 10:50 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
22. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek 

átvállalására 
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: 

 
Rátérünk a következő napirendi pontra, a múzeum SZMSZ-ének 
elfogadása. Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! Igen. Innopark 
Nonprofit Kft. területrendezési költségének átvállalása. Felhívom a 
figyelmüket, hogy egy „A” és egy „B” eltérő alternatívát tartalmazó 
határozati javaslat.  
 
Aki az „A” változatot támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 
10 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 4 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner Fruzsina), távol lévő 1 fő 
(Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
556/2016. (IX.22.) határozata 

az Innopark Nonprofit Kft. területrendezési költségeinek átvállalására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, a 2976/10, 2976/11, 

2976/43 és a 2976/52 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanok vonatkozásában 
az Innopark Nonprofit Kft. által megrendelt területrendezés költségeit 900.000.- Ft+ 
Áfa összegben  átvállalja. 

   
2.  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás előirányzatát Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlése, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának  szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5. melléklet 
„Városüzemeltetési” feladatok, „dologi kiadás” kiemelt sorának növelésével 
biztosítja, melyet a rendelet 5. számú mellékletében szereplő „Általános tartalék” 
sorából átcsoportosított összeg fedez.  

  
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 
    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő:  - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának   
               időpontja 

   - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2016. szeptember 30. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Saját forgatókönyvem fent maradt, Tóth képviselő úr, úgyhogy abban be van 
jelölve, ebben meg nincsen! 

 
23. Javaslat az Intercisa Múzeum új Szervezeti és Működési Szabályzata 

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

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

Következő a Múzeum SZMSZ-e.  
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Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
557/2016. (IX.22.) határozata 

az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 1-jei hatállyal jóváhagyja az 
Intercisa Múzeum határozathoz mellékelt új Szervezeti és Működési Szabályzatát, 
egyben a Közgyűlés hatályon kívül helyezi az intézmény 93/2013. (III.28.) határozattal 
jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 
Felelős:  -  a határozat közléséért: 

         a polgármester 
          - a határozat közlésében való közreműködésért: 

 a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2016. szeptember 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
24. Javaslat az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyására 

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

Törvény alapján a közművelődési jellegű intézményeknek ún. továbbképzési 
tervet kell készíteni, és a fenntartóval elfogadtatni. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
558/2016. (IX.22.) határozata 

az Intercisa Múzeum 7 éves továbbképzési tervének jóváhagyásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 
határozathoz mellékelt 7 éves továbbképzési tervét. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
    a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 

       a jogi és szervezési igazgató 
  Határidő:   2016. szeptember 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
25. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett 

létszámának módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Őze Áron igazgató úr a Bartók részéről kérelmezett létszámmódosítást.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

559/2016. (IX.22.) határozata 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámának 

módosításáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat fenntartásában lévő Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
(2400 Dunaújváros, Bartók tér 1.) 2016. október 1. napjától  

  1 fő ügyelőt, 
 1 fő díszítőt, 
 1 fő titkárságvezetőt alkalmazzon. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 1. napjától a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámát 3 fővel növeli. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban hozott döntés 

értelmében a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 2016. évi finanszírozását 
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az álláshelyek bérének többletigénye fedezeteként 1.145.330,- Ft-tal megemeli 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. 
mellékletének „Intézményi tartalék” sora terhére. 

  
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bartók Kamaraszínház és 

Művészetek Háza vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően 
módosítsa az intézmény dokumentumait. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

        a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
Határidő: 2016. október 28. 

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

határozatot küldje meg a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

            a polgármester       
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2016. szeptember 30. 
 

26. Javaslat az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemelésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                        a pénzügyi bizottság elnöke 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Az MMK Nonprofit Kft. ügyvezetője kérelmezte az előirányzatuk 
megemelését. Egy „A” és egy „B” változatot tartalmaz az előterjesztés. 
 
Aki az „A” változatot támogatja, kérem, igennel szavazzon! Üdvözlöm, 
igazgató asszony! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
560/2016. (IX.22.) határozata 

az MMK Nonprofit Kft. támogatási előirányzata megemeléséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. 
(II.19.) rendelet 5. a. melléklet 9.1. pontjában szereplő „MMK Nonprofit Kft.” 
előirányzat összegét 7.500.000,- Ft-tal megemeli, amelyre a költségvetésről szóló 
rendelet 5. b. melléklet „Intézményi tartalék” előirányzat nyújt fedezetet. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosítása 
során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet legközelebbi módosításának időpontja 
 

27. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában logopédus álláshely engedélyezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                        a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Gyenes Józsefné, az Óvoda intézményvezetője kérelmezte egy logo.. – na, 
rám is rámfér – egy logopédus álláshely betöltését. Üdvözlöm igazgatónőt! 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
561/2016. (IX.22.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvodában logopédus álláshely engedélyezéséről 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda (2400 Dunaújváros, Pajtás 
utca 2.) 2016. október 1. napjától 1 fő logopédust alkalmazzon. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 1. napjától a 

Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát 1 fővel (1 fő logopédus) növeli. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban hozott döntés 

értelmében a Dunaújvárosi Óvoda 2016. évi finanszírozását a logopédusi álláshely 
bérének többletigénye fedezeteként 195.378,- Ft-tal megemeli Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5. mellékletének 
„Intézményi tartalék” sora terhére. 

  
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az 
intézmény dokumentumait. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

            a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő:  2016. október 28. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
          a polgármester       
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2016. szeptember 30. 
 

28. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójához való csatlakozásra 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                        a pénzügyi bizottság elnöke 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Önkormányzatunk évek óta csatlakozik a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázathoz, amely ugye egy, a középiskolából kimenetben lévő 
érettségiző diákot és egy másik pedig a felsőoktatásban bent lévő tanulói 
jogviszonnyal bíró diákot, dunaújvárosi állandó lakhellyel rendelkező diákok 
támogatásáról szól. Egy “A” és egy “B” változat van előttünk. 
 
Aki az “A”-t 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 (Besztercei Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), 
távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
562/2016. (IX.22.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 
fordulójához való csatlakozásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által kiírt 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2017. évi 
fordulójához.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak megfelelően jár el.  

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

csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére.  
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2016. október 3. 

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

határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja 2017. évre az „A” és „B” típusú 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati 
kiírásokat aláírja. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a pályázatok kiírására: 2016. október 4. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
29. 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: 
 

16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására. Doktor 
úr! Bocsásson meg! Dr. Perghe Sándor háziorvost engedjék meg, hogy 
bemutassam önöknek! Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat, és jó 
munkát kívánok önnek. Honnan érkezik hozzánk? Világos. Isten hozta a 
városunkban! Ismételten jó munkát kívánok önnek és jó egészséget! 
 
Aki elfogadja a határozati javaslatot, ennek alapján szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
563/2016. (IX.22.) határozata 

a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 16. 
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását 2016. október 1. napjától határozatlan időre 
a Dr. Perghe Sándor háziorvossal kötött megbízási szerződés útján kívánja 
biztosítani. 

      
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő: - a határozat közlésére és a szerződés aláírására:  
                      2016. szeptember 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a rendelési 

idő és a helyettesítő orvos személyének változását jelentse be a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályánál és az 
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Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatal Ártámogatási 
és Finanszírozási Osztályánál. 

    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     Határidő:  2016. szeptember 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
30. Javaslat a dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „Dr. 

Nagy és Társa” Egészségügyi Bt.-vel megkötött feladat-ellátási szerződés 
módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

A “Dr. Nagy és Társa” Egészségügyi Bt.-vel megkötött feladat-ellátási 
szerződés módosítására kerül sor. Tekintettel, ha jól tudom igazgató 
asszonyra nézek, mert utcanevek. Ugye ebben van, ugye utcanevek 
változtak?  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
564/2016. (IX.22.) határozata 

a dunaújvárosi 27. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására a „DR. NAGY ÉS 
TÁRSA” Egészségügyi Bt-vel megkötött feladat-ellátási szerződés módosításáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „DR. NAGY ÉS TÁRSA” Egészségügyi 
Betéti Társaság (képviseli: Dr. Szabóné dr. Nagy Ilona) között 2012. május 29-én 
létrejött feladat-ellátási szerződés – melyet a felek közös akarattal 2013. augusztus 
2-án módosítottak – a jelen határozat 1. melléklete szerinti formában és tartalommal 
módosításra kerüljön.  

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

1. pontban jóváhagyottak szerint a szerződés 2. számú módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – 
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feladat-ellátási szerződést írja alá, és a „DR. NAGY ÉS TÁRSA” Egészségügyi Betéti 
Társaságot a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2016. szeptember 30. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a feladat-

ellátási szerződés 2. számú módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2016. október 6. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
31. Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés 

módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Dr. Fenyvesi Béla doktor úrral kötött megbízási szerződés módosításáról 
döntünk. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

565/2016. (IX.22.) határozata 
a Dr. Fenyvesi Béla orvossal kötött megbízási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Fenyvesi Béla és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2013. augusztus 21. napján - a Magyar 
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Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett hajléktalanokat ellátó integrált intézménybe 
bejelentett személyek egészségügyi alapellátására - létrejött megbízási szerződést Dr. 
Fenyvesi Béla gazdasági tevékenységi formájának változása miatt a határozat 
melléklete szerint módosítja. 
 
Felelős:       - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
Határidő:   - a határozat közlésére és a módosított megbízási szerződés 
                         aláírására: 2016. szeptember 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
32. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására 

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

Dr. Dénes Judit, nyugállományba vonult a doktornő, ugye az ő praxisát eladta 
dr. Krizsán Gábor doktor úrnak, és… Igen, ugyanakkor a doktornővel kötnénk 
egy másik körzetben megbízási szerződést. Bocsánat! De mégiscsak őt 
érinti. 
 
Kérem, igennel szavazzon, aki támogatja! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
566/2016. (IX.22.) határozata 

a 3. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 3. 

számú fogorvosi körzet ellátását 2016. november 1. napjától Dr. Dénes Judit 
helyettesítő fogorvossal kötött megbízási szerződéssel kívánja biztosítani. 

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

számú fogorvosi körzet ellátását helyettesítéssel vállaló fogorvossal kötendő 
megbízási szerződés aláírására, továbbá a működési engedély megkérésére és a 
finanszírozási szerződés megkötésére. 
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    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő:  - a megbízási szerződés aláírására: 2016. szeptember 30. 
                    - a működési engedély megkérésére és a finanszírozási szerződés 
                      megkötésére: a helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését 
                      követően haladéktalanul. 
                        
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 3. 

számú fogorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátását vállaló Faragó-Kis Mariann 
fogászati asszisztenssel kötendő megbízási szerződés aláírására. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
    Határidő:  - a megbízási szerződés aláírására: 2016. szeptember 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
33. Javaslat a fogászati alapellátáshoz tartozó fogászati röntgen ellátására Kiss 

Éva Irén egyéni vállalkozóval megkötött szerződés módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Kiss Éva Irén egyéni vállalkozóval megkötött szerződés módosítására kerül 
sor. Röntgen ellátása tárgykörben. 
 
Aki támogatja, kérem, ennek alapján döntsön! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

567/2016. (IX.22.) határozata 
a fogászati alapellátáshoz tartozó fogászati röntgen ellátására Kiss Éva Irén 

egyéni vállalkozóval megkötött szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kiss Éva Irén egyéni vállalkozó között 2014. 
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július 8-án létrejött és 2014. december 2-án módosított fogászati röntgen 
egészségügyi ellátási szerződés a jelen határozat 1. melléklete szerinti formában és 
tartalommal módosításra kerüljön. 

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

1. pontban jóváhagyottak szerint a szerződés 2. számú módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – a határozat 2. mellékletét képező – 
fogászati röntgen egészségügyi ellátási szerződést írja alá, és Kiss Éva Irén egyéni 
vállalkozót a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2016. szeptember 30. 

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

szerződés 2. számú módosítása és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és az Országos Egészségbiztosítási 
Pénztár Közép-dunántúli Területi Hivatala részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

    a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:  2016. október 6. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
34. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat – szolgáltatóváltás miatt keletkezett – 

többletköltségének finanszírozására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                        a pénzügyi bizottság elnöke 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Bocsásson meg! Intézményvezető helyettes asszonyt köszöntöm Kissné 
Fekete Éva távollétében! Útkereső Szolgálat többletköltségeinek 
finanszírozását célozza meg a következő napirend. 
 
Én támogatom. Önök? 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
568/2016. (IX.22.) határozata 

az Útkeresés Segítő Szolgálat – szolgáltató váltás miatt keletkezett – 
többletköltségének finanszírozására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

szakmai egységeként működő Hajléktalanok Átmeneti Otthonában étkeztetést 
biztosító szolgáltató személyében bekövetkezett változás miatti többletköltség 
fedezetére 2016. évben 298.000,- Ft összeggel, 2017. évben 1.196.000.- Ft 
összeggel megemeli az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény 2016. és 2017. évi 
költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét. A 2016. évi 
kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet 24. működési céltartalék 24.3 intézményi 
tartalék sora.  

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

foglalt döntést az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása 
során, valamint a 2017. évi költségvetési rendelet tervezése során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

             a polgármester 
           - a költségvetés módosításáért: 
             a jegyző 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának és 
                a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 

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

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője részére. 
 
 Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
               a polgármester       
           -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:   2016. szeptember 30. 
 

35. Javaslat a Csigadombi Waldorf Óvoda támfal bontási kérelméről 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőt levettük. A következő napirend a Waldorf Óvodánk támfal 
bontási kérelme. Képviseli valaki az intézményt? Nem. „A” és „B” változat van 
előttünk. 
 
A „B” változatról döntünk először! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

569/2016. (IX.22.) határozata  
a Csigadombi Waldorf Óvoda területén található támfal bontásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Göllner Mária Waldorf 

Pedagógiai Alapítvány az általa bérelt, a Csigadombi Waldorf Óvodának otthont adó, 
és az önkormányzat tulajdonát képező dunaújvárosi 231/1 hrsz. alatt felvett, 
természetben Dunaújváros, Garibaldi u. 1. szám alatt található ingatlan udvarán 
található balesetveszélyes támfalat a DVG Zrt. 560.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 711.200,-
Ft keretösszegen belüli vállalkozási díjért elbontsa. A Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való megtörténtét. 

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

Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére vonatozó 
vállalkozási szerződés megkötésére - melyet az előkészítő osztály kiegészít a 
támogatási cél megvalósítását szolgáló rendelkezésekkel - az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság véleményének kikérését követően a műszaki dokumentációk 
csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
teljesítésigazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítésről a határozat 1. pontjában foglaltak szerinti vállalkozási 
szerződésben megjelölt időpontig, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat 
közlésére. 

 
4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt 

munkák végrehajtására 711.200,- Ft keretösszeget biztosít az önkormányzat 2016. 
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évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete. 
Intézményi tartalék előirányzat terhére. 

 

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

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

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

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

pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

36. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-
2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása”-ra vonatkozó 
ajánlatok bekérésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő napirendi pontunk a televízió archívumának digitalizálásával 
kapcsolatos tevékenységek ellátására vonatkozó ajánlatok bekérését 
tartalmazza. Felhívom a figyelmüket, hogy egy új határozati javaslatot kaptak, 
melynek melléklete egy ajánlattételi felhívás. Legyenek kedvesek ezt 
figyelembe venni a döntésnél! 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
570/2016. (IX.22.) határozata  

„Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-

2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” -ra vonatkozó 
ajánlatok bekéréséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Vállalkozási szerződés 
keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Dunaújvárosi 
Városi Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek 
ellátására 
 
a) a B&S Média Tanácsadó Kft.-t 
 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 4/D. 205. 
 e-mail: info@bsmedia.hu 
 
b) a Kulturális LABOR Szociális Szövetkezetet 
 7621 Pécs, Király u. 54. 
 e-mail: labornaptar@gmail.com 
 
c) Dr. Doboviczki Attilát 
 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 15/a 
 e-mail: doboviczki@commonline.hu 
 
d)  Korrektúra Kft. 
 1134 Budapest, Róbert K. krt. 82-84. 
 sarosi.mona@sensationevent.hu 
 
kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:     -    a határozat közlésére: 2016. szeptember 30. 

- az ajánlatkérés megküldésére: 2016. szeptember 23. 
- az ajánlat benyújtására: 2016. október 10. 12:00 óra 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
37. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére vonatkozó hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás 
gazdasági szereplőinek kiválasztására, az ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

mailto:titkarsag@eszker.eu
mailto:labornaptar@gmail.com
mailto:doboviczki@commonline.hu
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                       az Önkormányzat Bírálóbizottságának elnöke  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Városunk honlapja, a dunaujvaros.hu – Kezét csókolom! – dunaujvaros.hu 
üzemeltetésére vonatkozó közbeszerzési eljárás gazdasági szereplőiről szól 
a napirend. Ajánlattételi felhívás elfogadásáról. 
 
Aki támogatja, az az igen gombot nyomja meg! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

571/2016. (IX.22.) határozata 
az önkormányzat hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére 

vonatkozó hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás gazdasági szereplőinek 
kiválasztására, az Ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat hivatalos internetes 
honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére vonatozó hirdetmény nélküli nyílt 
közbeszerzési eljárással kapcsolatosan, ajánlattételre az alábbi gazdasági társaságokat 
kéri fel: 
 
- DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) (dvgzrt@dvgzrt.hu), 
- Maarsk Graphics Kft. (2400 Dunaújváros, Gőzmalom u. 15/2.) (info@maarsk.com), 
- Drend-Team Kft. (2400 Dunaújváros, Batsányi u. 41. II. em. 2.)  

(ferenc.csicsova@someone.hu), 
- Tamara Design Kft. (8000 Székesfehérvár, Gerle u. 6. 2. em. 10.) 
(nevem@juhasztibor.hu), 
- Qualityweb Kft. (2400 Dunaújváros, Álmos u. 4.) (info@qualityweb.hu) 
 
valamint elfogadja a határozat mellékletében csatolt Ajánlattételi felhívást, egyben utasítja 
a polgármestert, hogy a nyertes ajánlat kiválasztására vonatkozó előterjesztést terjessze 
közgyűlés elé, a közbeszerzési tanácsadó értékelésével. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a közbeszerzési és pályázati koordinációs osztály                      
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 nap 

mailto:dvgzrt@dvgzrt.hu
mailto:info@maarsk.com
mailto:ferenc.csicsova@someone.hu
mailto:nevem@juhasztibor.hu
mailto:info@qualityweb.hu
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                        a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Mórocz Erikát, a Tourinform Kft. ügyvezetőjét. A Kft. SZMSZ-ének 
elfogadása. Felhívom figyelmüket, egy „A” és egy „B” változat van előttünk.  
 
Az „A” változatról döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
572/2016. (IX.22.)  határozata  

 a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési 
Szabályzatának elfogadásáról 

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

Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által 
előterjesztett és jelen határozat mellékletét képező Szervezeti és Működési 
Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ), egyúttal utasítja a társaság ügyvezetőjét az 
SZMSZ aláírására és tartalmának  dolgozókkal történő megismertetésre.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
  

Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                      a polgármester       
                   -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a vagyonkezelési osztály vezetője                       

                a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 

                 megküldést követő 8 napon belül 
-  az SZMSZ aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 

 napon belül 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat 

ellátásához szükséges forrás biztosításáról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                        a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugyancsak a cég életének meghatározó közfeladat ellátásához szükséges 
forrást biztosítjuk, amennyiben minősített többséggel dönt a közgyűlés. 
 
Tessék szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
573/2016. (IX.22.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. közfeladat ellátásához 
szükséges forrás biztosításáról 

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

Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és az 
önkormányzat között létrejött közfeladat ellátási szerződésben meghatározott 
feladatok ellátására, a nem tervezett kiadások fedezésére többlet forrást biztosít 5 
millió forint összegben a 2016. évi önkormányzati költségvetés Intézményi tartalék 
előirányzat terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési rendelet 
következő módosítása során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

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

jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
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és a pénzügyi teljesítésről, valamint jelen határozat mellékletét képező módosított 
közfeladat ellátási szerződés aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője  
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 

megküldést követő 8 napon belül 
a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 30 
napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
40. Javaslat üzemeltetési szerződés jóváhagyására az önkormányzati tulajdonba 

kerülő Balatonkenese, Alteleki u. 17. szám alatt található üdülővel 
kapcsolatosan – Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 526/2016. 
(VIII.11.) határozata alapján 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Emlékszünk rá, hogy egy korábbi határozatunkkal megvásároltuk ugye a 
balatonkenesei, volt vagyonkezelő cégünk üdülőjét Balatonkenesén. Azonban 
ugye mint tudjuk üzemeltetni kell. Indítványozom, hogy a DVG Zrt. 
üzemeltesse, a vagyonkezelő zrt.-nk. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
574/2016. (IX.22.) határozata 

üzemeltetési szerződés jóváhagyására az önkormányzati tulajdonban kerülő 
Balatonkenese, Alteleki u. 17. szám alatt található üdülővel kapcsolatosan - 

Dunaújváros MJV Közgyűlése 526/2016. (VIII.11.) határozata alapján 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése üzemeltetési szerződést kíván kötni a 
DVG Zrt.-vel a balatonkenesei 4374/8 hrsz.-ú, természetben 8174 Balatonkenese, Alteleki 
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u. 17. szám alatti ingatlanra vonatkozóan a határozat mellékleteként csatolt szerződés 
szerint, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére és a szerződés aláírására. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül.   
                - a szerződés aláírására: 2016. szeptember 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával 
bekért biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat 
elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

A Euro-Sales Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatainak 
értékelésére kerül sor a határozati javaslat alapján az Uniqa Biztosító Zrt.-ről 
szól a történet. Szervusz, igazgató asszony!  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
575/2016. (IX.22.) határozata 

 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, a Euro-Sales Kft. bevonásával bekért 

biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat elfogadására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. szeptember 30-án lejáró és 
2016. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, valamint 
munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítási ajánlatokat megismerte, egyben 
kinyilvánítja, hogy az Uniqa Biztosító Zrt. által beadott vagyon- és 
felelősségbiztosítási, az ebben foglalt Egészségügyi szolgáltatói/Orvosi felelősség 
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záradékkal ellátott ajánlatát (éves díj: 5.933.484,- Ft/év) tartja önkormányzati 
szempontból a legjobbnak azzal, hogy a közmunkásokra vonatkozó biztosítási 
fedezetet nem kéri Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, egyben 
utasítja a polgármestert a határozat mellékleteként csatolt ajánlatot írja alá azzal, 
hogy az éves díjfizetés negyedévente történik. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 2016. évi 

költségvetése, az éves, arányos díja (2016. október 01. - 2016. december 31. 
közötti időszakra) biztosított. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2017. 

október 01-től érvényes újabb biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges 
ajánlatokat 2017 februárjában kérje be a biztosítóktól – biztosítási alkuszon 
keresztül – és a beérkezett ajánlatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 2017. áprilisi rendes ülésére terjessze a közgyűlés elé azzal, hogy 
ugyanezen ülésen a közgyűlés a 2017. október 01-től érvényes biztosítási 
szerződés felmondását kívánja kezdeményezni. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

- az ajánlat aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezéstől 
számított 8 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
42. Javaslat a 438/2016. (VI.16.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül 

helyezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy korábbi közgyűlési határozatunkat hatályon kívül helyezzük, mert nem 
bérli tovább a kormányhivatal a gépjármű garázst a múzeum mellett. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

576/2016. (IX.22.) határozata  
 a 438/2016. (VI.16.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 438/2016. (VI.16.) számú határozatát 
hatályon kívül helyezi, egyúttal utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 

-  a határozat közlésében való közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője                                            
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 
                  8 napon belül 
 
43. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, 
Városháza tér 1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 3. számú 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Épületünk tetején több mobilszolgáltatónak van hálózati – nem értek hozzá, 
kár volt belefogni. Tehát magyarul a Vodafone-nal megkötött bérleti szerződés 
3. módosítására kerül sor. Még jó, hogy Telekom-os vagyok. Nyilván, azért 
nem tudtam kimondani. Ez itt a reklám helye. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
577/2016. (IX.22.) határozata  

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone Magyarország 
Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti 

épületére vonatkozó bérleti szerződés 3. számú módosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Vodafone 
Magyarország Mobil Távközlési Zrt. a bérleménybe társszolgáltatót fogadjon be 
DMJV Önkormányzata előzetes írásbeli hozzájárulása mellett azzal, DMJV 
Önkormányzata a mindenkori bérleti díj 20%-os emelésére jogosult albérletbe adás 
esetén, illetve amennyiben a betelepülés többletterület foglalással is jár, akkor további 
10%, összesen 30%-os bérleti díjnövekményre jogosult. A területfoglalás nem 
haladhatja meg a bérlemény eredeti területének 30%-át. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező 3. számú bérleti 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

             - a szerződés módosítás aláírására a határozat közlését követő 30 
                        napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
44. Javaslat a dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Következőkben pályázat értékelése egy, az Északi Ipari Parkban található 
ingatlan értékesítésére befutott pályázatok közül. Az “A” támogató, a “B” azt 
mondja, hogy eredményes, de érvénytelen. Na, ez az ami biztos nem lesz a 
népszavazáson. Mert ugye a népszavazásnak két dolognak kell megfelelni: 
eredményességi küszöb van meg érvényességi küszöb van. Az “A”, nem, 
bocsánat, a “B” változatról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

578/2016. (IX.22.) határozata 



94 
 

a dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan értékesítésére vonatkozó 

pályázat értékelésére 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/45 hrsz.-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek, de érvénytelennek nyilvánítja 
annak okán, hogy a pályázatot benyújtó Allinfer Kft. a nemzet vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 13.§(2) bekezdése alapján nem nyilatkozott, hogy átlátható szervezetnek 
minősül-e.  
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül  
 
45. Javaslat a dunaújvárosi 1445 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Petőfi Sándor utca 21. 
szám alatt található ingatlan hasznosítására (Kárász Tamás kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Kárász Tamás úr kérelme a Petőfi Sándor utcában lévő ingatlan 
hasznosításával kapcsolatban. 
 
Aki támogatja a pályázati úton való értékesítést, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
579/2016. (IX.22.) határozata 

a dunaújvárosi 1445 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben a Petőfi Sándor utca 21. szám alatt található ingatlan 

hasznosításáról (Kárász Tamás kérelme) 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati úton 
értékesíteni kívánja a dunaújvárosi 1445 hrsz. alatt nyilvántartott, beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlant. Az ingatlan kikiáltási ára 7.000,- Ft/m² + Áfa. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az 
értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
 
A vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a jelen határozat mellékletét 

képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati kiírásnak a 
Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges intézkedések 
megtételére, az építési tilalom törlését követően.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: az építési tilalom törlését követő 30 
                  napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
46. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 716/2015. (XII.17.) 

határozata módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy korábbi határozatunk érintette, a Százszorszép utca és a Somogyi utca 
közötti területtel összefüggő határozatot hozott a közgyűlés. Ezt most 
módosítanunk kell. Vántus Judit doktornőt megkérdezem, hogy mi ennek a 
lényege egy mondatban. Legyen kedves, osztályvezető asszony! 
 

Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A határozattervezet lényege az, 
hogy nem szükséges az út céljára történő kisajátítás. Tehát emiatt módosítani 
kell a határozatot. Az eredeti tulajdoni állás változatlan hagyása mellett 
valósul meg. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Oké. Köszönöm szépen. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel döntsön! Az igen gomb megnyomásával! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
580/2016. (IX.22.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 716/2015. (XII.17.) határozata 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 716/2015. (XII.17.) közgyűlési 

határozata 7. pontját következőképpen módosítja: 
„7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a HÉSZ-SZT-n a Százszorszép utca 
és a Somogyi J. utca között jelölt „KK” jelű „Kizárólag közmű elhelyezési terület” 
övezet vonatkozásában a Hosszú sor vonalában a csatorna kialakításának 
nyomvonaláról dönt a tervezett szennyvízvezeték helyének biztosítása érdekében, 
melyhez kisajátítási eljárás lefolytatása (útlejegyzés) nem szükséges, az eredeti 
tulajdoni állapot változatlanul fennmarad.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a határozat 

mellékletét képező levéllel az ingatlanok tulajdonosait és haszonélvezőit tájékoztatta a 
polgármester az 1. pontban foglaltakról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
       - a közlésében való közreműködésért:  
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
47. Javaslat a Dunaújváros belterület 3321 hrsz.-ú szántó megnevezésű ingatlan 

megvásárlásával, kisajátításával kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szántó megnevezésű ingatlan megvásárlásával kapcsolatos döntést kell 
meghoznunk pont a TOP-os és a Modern Városok Programmal 
összefüggésben. 
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Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

581/2016. (IX.22.) határozata  
a Dunaújváros belterület 3321 hrsz.-ú szántó megnevezésű ingatlan 
megvásárlásával, kisajátításával kapcsolatos döntés meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 754/2015. 

(XII.17.) határozata 1. és 2. pontja szerint tett ajánlatát az ingatlan tulajdonosai és a 
haszonélvezeti jog jogosultjai nem fogadták el. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelenlegi pályázati lehetőségek és az 

ezekhez kapcsolódó beruházások pl.: Modern Városok Program (MVP), Terület-és 
Településfejlesztési Program (TOP) kapcsán a város más részeinek fejlesztésére 
koncentrál, ezért az 1. pontban megjelölt határozat 3. pontját hatályon kívül helyezi. 

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

közlésére, a határozat mellékleteként csatolt levélben foglaltaknak megfelelően. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért  
      a polgármester; 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

 Határidő: - a határozat előkészítő osztályhoz érkezését követő 8 napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
48. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 439/2016. (VI.16.) 

határozat módosításra, és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a B-Trend Gyártó és Szolgáltató Kft. között új adásvételi szerződés 
megkötésére a dunaújvárosi 3658/5 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a B-Trend Gyártó és Szolgáltató Kft. és önkormányzatunk 
között egy új adásvételi szerződést céloz meg egy ingatlan vonatkozásában a 
határozati javaslat. 
 



98 
 

Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
582/2016. (IX.22.) határozata  

DMJV Közgyűlése 439/2016. (VI.16.) határozat módosításra, és DMJV 
Önkormányzata és a B-Trend Gyártó és Szolgáltató Kft. között új adásvételi 

szerződés megkötésére a dunaújvárosi 3658/5 helyrajzi számú ingatlan 
vonatkozásában  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 439/2016. (VI. 16.) határozata 1. pontját 

az alábbiak szerint módosítja:  
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2016. (I. 21.) határozata 1. pontját 
az alábbiak szerint módosítja:  
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul ahhoz, 
hogy az önkormányzat tulajdonában lévő dunaújvárosi 3658/5 hrsz.-ú, 6.462 m² 
nagyságú kivett közút megnevezésű ingatlanból telekalakítási eljárás során 
kialakításra kerülő 6.332 m² nagyságú ingatlan a kérelmező részére értékesítésre 
kerüljön 588.-Ft/m², azaz 3.723.216.-Ft, vagyis Hárommillió-
hétszázhuszonháromezer-kétszáztizenhat forint vételárért, azzal hogy a szomszédos 
3661. helyrajzi számú ingatlan területe a telekalakítást követően 25.924 m² lesz.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező adásvételi 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
49. Javaslat az “Ó-PENTELE UDVARHÁZ” Kft. tulajdonát képező, 1459 hrsz.-ú, 

Dunaújváros, Magyar út 33. szám alatti ingatlan megvásárlására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

A malom, ugye a Mondbach-Rudnyánszky kúria, kastélyban lévő malom 
melletti terület az “Ó-PENTELE UDVARHÁZ” Kft. tulajdonában van. 
Felajánlotta a Kft. ennek megvásárlását kapcsolódva a Modern Városok 
Programjához. Azonban jelenleg pont az időbeliség miatt, amit az előbb 
említettem a közgyűlés elején, még nem javaslom, per pillanat nem javaslom, 
hogy az idei költségvetésből erre ekkora összeget fizessünk ki. Ezt én 
javasoltam reggel a frakciónak.  
 
A “B” változatot teszem fel szavazásra! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
583/2016. (IX.22.) határozata  

 az „Ó-PENTELE UDVARHÁZ” Kft. tulajdonát képező, 1459 hrsz.-ú, Dunaújváros 
Magyar út 33. szám alatti ingatlan megvásárlására  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nem kívánja 
megvásárolni „Ó-PENTELE UDVARHÁZ” Kft. kizárólagos tulajdonát képező, 1459 hrsz.-ú, 
természetben Dunaújváros Magyar út 33. szám alatti, 2.558 m2 nagyságú, kivett lakóház, 
udvar megnevezésű ingatlant, egyúttal felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
               a vagyonkezelési osztály vezetője 
 

50. Javaslat a DSZSZ Kft. saját tőke – jegyzett tőke arányának helyreállítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A DSZSZ Kft. saját tőke – jegyzett tőke arányait állítjuk helyre a következő 
napirend során. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
584/2016. (IX.22.) határozata  

a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. részére, a törzstőke pótlása céljából 
pótbefizetés elrendelésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100%-os tulajdonában álló Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Kft.-ben tőkepótlást kíván végrehajtani oly módon, hogy egyösszegű 
pótbefizetést rendel el 26.000.000,- Ft, azaz Huszonhatmillió forint értékben átutalással 
DMJV Önkormányzatának 2016. évi költségvetése 5. b melléklet általános tartalék 
előirányzata terhére, azzal, hogy ebből az összegből a Társaságnak 19.000.000,- Ft-ot a 
tőketartalékba kell helyeznie, egyúttal utasítja a jegyzőt, hogy jelen kötelezettségvállalást 
a 2016. évi költségvetés következő módosításakor vegye figyelembe, egyben utasítja a 
polgármestert, jelen dokumentum alapján a pótbefizetés teljesítéséhez szükséges 
lépések megtételére, az átutalás teljesítésére. 
 
Felelős:    - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője     
                 - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                   a polgármester 

            - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
              a vagyonkezelési osztály vezetője 

                 - a költségvetés módosításáért: 
             a jegyző 
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
          a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             a pénzügyi bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                 - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője     
Határidő:    a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
          a pótbefizetés átutalására: 2016. szeptember 27. 
 
51. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottsága (HVB) 

tagjának és póttagjának megválasztására 
Előadó: a jegyző, a választási iroda vezetője 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A Helyi Választási Bizottságba tagot és póttagot kell választani. Jegyző 
asszonnyal történt egyeztetés alapján indítványozzuk tagnak Gedainé dr. 
Vidovics Regina ügyvéd asszony megválasztását, póttagnak dr. Rideg 
Alexandra ügyvéd asszony megválasztását. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

585/2016. (IX.22.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Helyi Választási Bizottság (HVB) tagjának és 

póttagjainak megválasztásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Választási Bizottsága tagjának 
Gedainé Dr. Vidovics Regina ügyvédet megválasztja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Helyi Választási Bizottsága 

póttagjának Dr. Rideg Alexandra ügyvédet megválasztja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2013. 

évi XXXVI. törvény 37. § (2) bekezdésével előírt esküt az 1. és 2. pontban 
megválasztott Helyi Választási Bizottság tagjától, illetve póttagjától 5 napon belül 
vegye ki, továbbá felkéri a jegyzőt, hogy az esküt követően a megbízóleveleket adja 
át. 

 
Felelős: - az eskü kivételéért: 
                a polgármester 
           - a megbízólevelek átadásáért: 
                a jegyző 
Határidő:     - az eskütételre 2016. szeptember 27. 

- a megbízólevelek átadására: 2016. szeptember 27. 
 

52. Javaslat a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Bizottság (OEVB) póttagjainak megválasztására 
Előadó: a jegyző, a választási iroda vezetője 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

OEVB, Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságba kettő 
póttagot kell választanunk. Javasolom dr. Borbás Péter ügyvéd úr és dr. 
Kovács Gyöngyi ügyvéd asszony megválasztását. Akik pár nap múlva az 
esküt le is teszik törvényi előírások alapján. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
586/2016. (IX.22.) határozata 

a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület - Dunaújváros 
székhelytelepülésen működő - Választási Bizottság (OEVB) póttagjainak 

megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér megye 04. számú 
Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága: 
 
első számú póttagjának Dr. Borbás Péter ügyvédet, 
 
második számú póttagjának Dr. Kovács Gyöngyi ügyvédet 

 
megválasztja. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2013. 
évi XXXVI. törvény 37. § (2) bekezdésével előírt esküt az 1. pontban megválasztott 
Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága 
póttagjaitól 5 napon belül vegye ki, továbbá Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az esküt követően a megbízóleveleket adja át. 

 
Felelős:     - az eskü kivételéért: 
                    a polgármester 
               - a megbízólevelek átadásáért: 
                    a jegyző 
Határidő:  - az eskütételre 2016. szeptember 27. 

-  a megbízólevelek átadására: 2016. szeptember 27. 
 
53. Javaslat a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás 

lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottságok 
tagjainak és póttagjainak megválasztására 
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Előadó: a jegyző, a választási iroda vezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Néhány SZSZB-be, szavazatszámláló bizottságba megüresedés, lemondás, 
egyéb okok kapcsán tagokat kell választanunk, hogy a határozatképességet 
biztosítani tudjuk a jövő vasárnapi népszavazáson. 
 
Aki támogatja őket, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

587/2016. (IX.22.) határozata  
a 2016. október 2. napjára kitűzött országos népszavazás lebonyolításában 

résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló  bizottságok tagjainak és póttagjainak 
megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Dunaújvárosban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak - a 2016. október 2. 
napjára kitűzött országos népszavazás törvényes lebonyolítása érdekében - az alábbi 
személyeket a jelzett bizottság tagjának megválasztja: 
 

Név Bizottság sorszáma Bizottsági státusz 
Varga Mónika 07. tag 
Varga Istvánné 08. tag 
Körmendi Alíz Lilla 13. tag 
Máté Mária 17. tag 
Balla Zoltánné 21. tag 
Thuróczy Ferenc 35. tag 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Dunaújvárosban működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak - a 2016. 
október 2. napjára kitűzött országos népszavazás törvényes lebonyolítása érdekében 
- az alábbi személyeket megválasztja: 
 

 Név Bizottsági státusz 
1. Nagyné Berta Zsanett póttag 
2. Keresztes Krisztina póttag 
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3. Vill Angéla póttag 
4. Kuminka Szilvia póttag 
5. Tamás Lászlóné póttag 
6. Csajtai Gabriella póttag 
7. Zelend Izabella póttag 
8. Milákné Asztalos Nikoletta póttag 
9. Szügyi Lászlóné póttag 

10. Kovács Zsuzsanna póttag 
11. Bácsi Kornélia póttag 
12. Dolezsár Andrásné póttag 
13. Kis Erzsébet póttag 
14. Suszter Csabáné póttag 
15. Vincze Lászlóné póttag 
16. Márczis Nikolett póttag 
17. Mankovics Mihályné póttag 
18. Gali Krisztina póttag 
19. Barta Zsoltné póttag 
20. Dózsáné Holló Margit póttag 
21. Fejes Zoltánné póttag 
22. Kovács Réka póttag 
23. Németh Éva póttag 
24. Németh Eszter  póttag 
25. Kozmáné Balatoni Eszter póttag 
26.  Nagy Györgyi póttag 
27.  Töltésy Ildikó póttag 
28. Kojó Györgyné póttag 
29. Vincze Sándorné póttag 
30. Kókány Gabriella póttag 
31. Kajári-Homo Ildikó póttag 
32. B. Tóth Erzsébet póttag 
33. Winter Éva póttag 

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

XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. és 2. pontban megválasztott szavazatszámláló 
bizottság tagoktól, illetve póttagoktól vegye ki; továbbá a Közgyűlés felkéri a jegyzőt, 
mint az országgyűlési egyéni választókerület választási iroda vezetőjét, hogy a kivett 
esküt követően a megbízóleveleket adja át. 

 
Felelős:     - az eskü kivételéért: 
                    a polgármester 
                 - a megbízólevelek átadásáért: 
                    a jegyző 
Határidő:   - az eskü kivételére: 2016. szeptember 26. 
                  - a megbízólevelek átadására 2016. szeptember 30. 
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54. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, 
Egészségügyi és Lakásügyi Bizottságában történő személycserére 
Előadó: a polgármester 
 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Megkérem osztályvezető urat, hogy Feltóti Sándor tanár urat legyen kedves 
behívni. Itt van a tanár úr. Szabó Zsolt, a PM képviseletében indítványozta 
Gergely Ákos úr visszahívását a szociális bizottságból, és indítványozta 
Feltóti Sándor tanár úr megválasztását ugyanezen bizottság külső tagjává. 
Ezen bizottsági tagság a PM-et illeti meg. Ezek alapján javasolom, hogy 
támogassák a határozati javaslatot. 
 
Tessék! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

588/2016. (IX.22.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szociális, Egészségügyi és 

Lakásügyi Bizottságában történő személycseréről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális, egészségügyi és lakásügyi 
bizottságból Gergely Ákos nem képviselő bizottsági tagot 2016. szeptember 22. 
napjával visszahívja és 2016. szeptember 23. napjától Feltóti Sándort a bizottság 
nem képviselő tagjának megválasztja. 

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

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

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

 Határidő: 2016. szeptember 22. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Feltóti Sándor figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2016. szeptember 23. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező 
esetben az  „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. 
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tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény erejénél 
fogva megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2016. szeptember 23. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a tisztségéből visszahívott 
Gergely Ákos nem képviselő bizottsági tag figyelmét, hogy „az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
2016. október 7. napjáig tegyen eleget. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2016. október 7. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2016. november 30. 
 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2016. szeptember 30. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Feltóti úrnak gratulálok, és eredményes munkát kívánok! És megkérem 
önöket, hogy az eskütételhez legyenek kedvesek felállni. Megkérem önt, 
hogy az esküszöveget legyen kedves utánam mondani! 
 
„Én ..... becsületemre és lelkiismeretemre esküszöm, hogy Magyarországhoz 
és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal 
is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város fejlődése érdekében lelkiismeretesen teljesítem, 
tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.” 
 
Köszönöm. Foglaljanak helyet. 
 

Feltóti Sándor letette az esküt. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Erről beszéltem az elején. 
 
55. Javaslat a dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni népszavazással 

kapcsolatos közérdekű tájékoztatására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                      a pénzügyi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő napirendi pontunk javaslat a dunaújvárosi lakosok kényszer-
betelepítés elleni népszavazással kapcsolatos közérdekű tájékoztatására. 
Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném 
indítványozni, hogy ezt a napirendi pontot, külön szavazzuk ezt a három 
pontot. Meg is szeretném magyarázni, hogy miért. Az első két pontot abszolút 
támogatni tudjuk, hiszen mindannyiunknak - ahogy már itt többször 
elhangzott -, közös érdeke, hogy megvédjük Magyarországot, és megvédjük 
a határunkat. Az első napirendi pontnál már egy hosszas vita volt, így csak 
röviden fejteném ki. Pl. utalnék arra, hogy a hétvégén már maga Angela 
Merkel mondta azt, hogy ő visszafordítani az idő kerekét, hiszen sem 
Németország, sem Európa nem tud megbirkózni ezzel a feladattal. Anglia 
falat épít, erről nem hallunk érdekes módon a már korábban említett nemzeti 
médiákból. Viszont a harmadik ponthoz érve azt teljességgel ellenezzük, 
hogy a kormány az önkormányzatokra tolja át ezt az anyagi felelősséget. Úgy 
ahogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom már a legelejétől fogva azt 
mondja, úgy ahogy annál a szégyenteljes földtörvénynél akár 24 óra alatt 
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alaptörvényt lehetett módosítani mindenféle plusz költség és kiadás nélkül, 
úgy már most is ezt kellett volna megtenni rögtön az elején, nem belevinni 
Magyarországot ebbe a kétséges és veszélyes, és most már azt is lehet 
mondani, hogy költséges harcba. Ha nem voltak eddig elég a milliárdok, 
akkor mi lesz majd most ezekkel a tízmillióval. Én azt mondom, és azt is 
valljuk, hogy el kell menni szavazni, nemmel kell szavazni, mindenkit erre 
fogunk buzdítani, de ne az emberek pénze menjen erre, és tudunk ajánlani 
egy forrást egyébként. Lehetett hallani a letelepedési kötvényekről, 
nyugodtan ki lehetne osztani azt az önkormányzatoknak adott esetben abból, 
hogy ez megvalósulhasson. Tehát szeretném azt kérni, hogy külön lehessen 
szavazni ezekről a pontokról. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Ügyrendi javaslatról azonnal döntünk indokolás nélkül. Aki 
támogatja, hogy pontonként külön-külön szavazzunk, pontosabban, hogy a 
negyedik összefügg a harmadikkal, tehát a harmadik-negyediket hadd 
kezeljem egybe, mert költségvetést érint, ha elfogadjuk a harmadik pontot. 
Aki elfogadja Barta képviselő úr ügyrendi indítványát, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő módosító indítványát – mellette 
szavazott 1 fő (Barta Endre), ellene szavazott 5 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Gombos István, 
Iván László, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – nem fogadta el 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

589/2016. (IX.22.) határozata 
Barta Endre képviselő módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre képviselő azon módosító 
indítványát, mely szerint a „Javaslat a dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni 
népszavazással kapcsolatos közérdekű tájékoztatására” című előterjesztés határozati 
javaslatának 1-3. pontjairól egyenként szavazzon, nem fogadta el. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A végén elmondom majd, hogy miért nem támogatom, tehát meg is 
indokolom önnek. Besztercei képviselő úr! Nem fogadta el a közgyűlés az 
indítványt. 
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Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Módosító javaslatom lenne ehhez a napirendhez 
kapcsolódóan, és fel is olvasnám, utána természetesen átadom majd 
nyomtatásban is. Tehát egy módosító, helyben. Ugye az eredeti határozati 
javaslat az alábbiak szerint módosulna. Tehát az 1. pontban: Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
Dunaújváros továbbra is az Európai Unió nagyvárosa kíván maradni. 
Magáénak vallja Európa és az Európai Unió alapértékeit, többek között a 
szolidaritást is. A kormányzó párt által kötelezően előírt, az október 2-ai 
népszavazás önkormányzati kampányára elkülönítendő tízmillió forintot az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonaiban élő elesett, beteg, idős emberek életének jobbítására kívánja 
fordítani, egyben felkéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg a szociális otthon teljes 
felújításának lehetőségeit. 2. pontban természetesen a költségvetésnek a 
helye megvan, tehát 5. b melléklet „Általános tartalék”, ugyanonnan, ahonnan 
önök is biztosítják. 3. pont ugyanez. A közgyűlés felkéri a jegyzőt. Tehát ezzel 
kapcsolatban, mielőtt lefolytatnánk még egyszer az 1. napirendnél elhangzott 
dolgokat, azt gondolom, egyszer végigbeszéltük, tehát fölösleges. Azt kérem, 
hogy azt figyeljék, amit mondok. Tehát nagyon egyszerű szavakat mondtam. 
Azt gondolom, hogy a magyar kormány bőségesen elegendő pénzt költött 
már erre a kampányra. Tízmilliárdos nagyságrendbe költ a kampányra, 
Dunaújváros minden buszmegállója, minden busza tele van ragasztgatva 
ezekkel a plakátokkal. Én már a második levelet kapom a Kormányzati 
Tájékoztatási Hivataltól. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Még én is küldök. Várjon! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Jó. Megvárom. Tehát én azt gondolom, hogy a magyar kormány bőségesen 
több pénzt költött már erre, mint amennyi szerintem szükséges, és azt 
gondolom, hogy a dunaújvárosi önkormányzat ne szálljon bele még plusz 
tízmillióval. Annak a tízmillió forintnak sokkal jobb helyet tudunk találni, 
méghozzá pontosan ahogy a javaslatomban is elmondtam, a szociális 
intézményünkben az elesett, beteg, idős emberek életének jobbítására 
tudnánk elkölteni ezt a tízmillió forintot, ahogyan ez elhangzott a módosító 
javaslatomban. Természetesen majd kérek róla szavazást, és át is nyújtom. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jut eszembe! Nem küldök önnek levelet. Mert ön dunaújvárosi képviselő, 
csak nem Dunaújvárosban lakik. Így nincs módomban levelet küldeni, pedig 
jegyző asszony már a héten küldött. Miért látom? Azért látom másképp… 
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Értettem az ön érveit. Mert ez esetben én nem tudom, melyik település teszi 
meg vagy nem teszi meg. Melyik polgármester visz be ilyet a közgyűlés 
elején, ugye máshol képviselő-testületnek hívja a jogszabály. De mert 
dunaújvárosi lakosokról beszéltünk az első napirendnél, én azért tartom 
fontosnak, az önkormányzat jegyzője is választási dolgokra hívja fel, ha 
kaptak egy ilyen levelet, melyik szavazókör hánytól hány óráig, mozgóurna-
igény, ebbe semmi olyan jellegű dolog nincsen, amit egy jegyzői esküjét 
letevő jegyző nem tehetne meg, polgármesterként meg úgy gondolom, hogy 
fontosnak tartok én magam egy mozgósító kampányt. Ebben az esetben ne 
tessék összekeverni, ahogy én sem teszem, nem a Fidesz városi elnökeként 
küldöm, hanem Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestereként. 
Pontosan azért, és ezen csak városi színek, városi logo, semmi egyéb nem 
található, pontosan azért, hogy a dunaújvárosi polgárokat az 1. napirendnél 
ismertetett érvrendszer mentén én magam is mozgósítsam a város 
megvédése érdekében. Aki szeretne még hozzászólni, az kérem, tegye meg, 
jelezze! Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
gondoltam, hogy ez a közgyűlés erről fog szólni, hogy Dunaújváros ügyei, 
jövője, sorsa helyett… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez az! Ez a város jövője és sorsa. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Polgármester Úr! Ha meg tetszik tenni, hogy végighallgat, akkor azt 
megköszönöm. Szóval én sejtettem, hogy erről lesz szó. Egyfelől értem is a 
helyzetet, és másfelől pedig nem értem a helyzetet. Értem a helyzetet, mert 
volt itt egy fideszes egységfront az önök által képviselt álláspont mellett, de 
arra a kérdésemre nem kaptam választ, hogy van-e pénz vagy nincs pénz. Jó 
ez a népszavazás, tudunk beszélni a bevándorlásról, erről a válságról, de 
nem kell beszélni arról, hogy Dunaújvárosban fontos ügyekben mi a helyzet. 
Efelől értem az önök politikai logikáját, másfelől viszont nem értem azt. 
Egyébként engedjék meg nekem, hogy elmondjam, hogy én, tudják, hogy 
elég fiatal vagyok, és nemrég csöppentem bele a politikába, és érdekes volt 
nézni azt a vitát, amit önök itt az elmúlt nem tudom tíz évvel ezelőtti 
eseményekről, tizenpár évvel ezelőtti eseményekről folytattak, és biztos 
lehettem abban, hogy ez nem egy jó út, hogy nem lehet valakire azt mondani, 
hogy magyar vagy nem magyar, ha más az álláspontja, mert láthattuk, hogy 
ez 2004-ben, 2006-ban hova vezetett. Szerintem ez egy nem jó út. Ettől 
függetlenül azt gondolom, hogy ennek a pénznek lenne jobb helye 
Dunaújvárosban. Azt gondolom, hogyha az önök kormányának, 
Magyarország kormányának fontos volt, hogy kiírja ezt a népszavazást akkor 
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tájékoztassa róla a lakókat. Meg is teszik. Lehet látni, hogy hát több milliárd 
forintra becsülik azt a kampányköltést, amit egyébként Fidesz közeli cégeknél 
költöttek el, Habony Árpád, Andrew Vajna és más fideszes bárók 
vezetésével. Szerintem Dunaújvárosban nekünk az a feladatunk, hogy a 
városlakók pénzével a városlakóknak forintra, fillérre a legjobb lelkiismeretünk 
szerint elszámoljunk. És én azt gondolom, hogy ennek a pénznek lenne jobb 
helye Dunaújvárosban dunaújvárosi családoknál, dunaújvárosi 
intézményeknél. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen. Látja. Bocsánat, hogy az előbb félbeszakítottam. Csak annyit akartam 
mondani, itt is egy óriási különbség van az önök és a mi gondolkodásunk 
között. Hogy ennél fontosabb városi ügy, ez nem egy azonnali döntés egy 
múzeum továbbképzési tervének elfogadása, mondjuk, amelyet most kell 
törvény szerint elfogadnunk, városi dolog. Ez egy hosszú távú történet, ennél 
fontosabb nemzeti és helyi, lokális ügy nincsen Dunaújvárosban. Mi így 
gondoljuk, és emellett vallom, hogy erre rá kell, rá szeretnék erősítetni egy 
önkormányzati mozgósító kampánnyal. Ez a napirend erről szól.  
 
Aki Besztercei képviselő úr módosító indítványát elfogadja, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Besztercei Zsolt képviselő módosító indítványát – 
mellette szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), ellene szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Iván László), nem szavazott 4 fő (Barta 
Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserni Béla) – nem 
fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

590/2016. (IX.22.) határozata 
Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Besztercei Zsolt képviselő azon módosító 
indítványát, mely szerint a határozati javaslat 1. pontja a következőre módosuljon 
akként, hogy „1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy Dunaújváros továbbra is az Európai Unió nagyvárosa kíván maradni. 
Magáénak vallja Európa és az Európai Unió alapértékeit, többek között a szolidaritást is. 
A kormányzó párt által kötelezően előírt, az október 2-ai népszavazás önkormányzati 
kampányára elkülönítendő tízmillió forintot az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-
házi Szent Erzsébet Idősek Otthonaiban élő elesett, beteg, idős emberek életének 
jobbítására kívánja fordítani, egyben felkéri a hivatalt, hogy vizsgálja meg a szociális 
otthon teljes felújításának lehetőségeit.”, továbbá a határozat 2. és 3. pontja az eredeti 
határozati javaslat 3. és 4. pontja legyen,  nem fogadta el. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
A közgyűlés nem fogadta el az indítványt. Aki az eredeti határozati 
javaslatot… mi több 1 igen, tehát osztódik a baloldal, osztódik. Tehát… Azt 
majd megnézem a jegyzőkönyvben, mert én nem látom, mást látok itt, meg 
mást önök ott. Nem, itt nem látok neveket, ott meg látni neveket. A színek 
ugyanazok. A napirendet lezárom. Kérdésük van-e esetleg önöknek? Ja, én 
már eleve úgy gondoltam, hogy támogatja mindenki a város védelme 
érdekében.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

591/2016. (IX.22.) határozata 
a dunaújvárosi lakosok kényszer-betelepítés elleni népszavazással kapcsolatos 

közérdekű tájékoztatásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a kényszer-

betelepítés elleni népszavazást, felkéri a dunaújvárosi választópolgárokat, hogy a 
2016. október 2-i népszavazáson vegyenek részt, ne hagyják, hogy mások döntsenek 
jövőjükről és biztonságukról.  

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

megvalósítása érdekében közérdekű tájékoztatási programot indít, melyben a 
dunaújvárosi választó polgárokat a népszavazáson való részvételre buzdítja.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2. pontban 

meghatározott feladatra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. 
évi költségvetési rendeletének 5.b melléklet „Általános tartalék” című költséghelyen 
rendelkezésre álló összegből történő átcsoportosítás útján az 5. melléklet „18. Helyi 
közügyek igazgatási és egyéb kiadásai” elnevezésű feladat dologi kiadások kiemelt 
előirányzata során 10.000.000 forint összeget biztosít.  

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

a határozat 3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
Polgármestert a feladattal kapcsolatos kötelezettségvállalás megtételére.  

 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás megtételéért: 
    a polgármester 
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  - a kötelezettségvállalás megtételében való közreműködésért: 
    a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
  - a költségvetés módosításáért: 

    a jegyző 
- a költségvetés módosításának végrehajtásában való közreműködésért: 

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Interpellációnak nem minősülő kérdés feltevésére van lehetőség. A 
napirendet lezárom. És 3 perc szünetet rendelek el. 

 
 

K.m.f. 
 

 
 

      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 
               polgármester                     jegyző 
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