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Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgató 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 

 
Gombos István alpolgármester köszöntötte a testületi tagokat és a nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 13 fő, így a testület határozatképes.  
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Kezét csókolom! Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy 
tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Határozatképes a 
közgyűlés, ezért a mai nyílt ülést megnyitom. A közgyűlési meghívó 
psotázását követően derült ki, hogy további halaszthatatlan döntést igénylő 
indítványokat kell tárgyalnunk a mai napon. Javaslom a kiküldött napirendi 
pontok megtárgyalását azzal a kiegészítéssel, hogy az ülés elején képviselő-
társaimnak kiosztott sürgősségi indítványokat az SZMSZ szerint a közgyűlés 
döntésének megfelelő számú napirendi pontként tárgyalja nyílt vagy zárt 
ülésen. Nyílt ülésünkön kettő sürgősségi előterjesztést kell megtárgyalnunk, 
így indítványozom, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási 
keretszerződés (2016. április-december hónapban) 3. számú módosítására a 
nyílt ülésnek kell szavaznia. A másik ilyen kardinális kérdés, javaslat a 
Dunaújvárosi, Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatási kérelme kapcsán, 
mely napirendi pont az előző a 37., majd a 38. napirendi pontként kerül a 
rendszerbe. Az SZMSZ értelmében sürgősségi indítvány megtárgyalására 
abban az esetben kerülhet sor, ha azt az illetékes bizottságok megtárgyalták. 
Az illetékes bizottságok egyébként megtárgyalták a rendkívüli bizottsági 
üléseken a sürgősségi indítványokat. Kérem, csak egy fejbólintással jelezzék, 
hogy igen. Köszönöm. Úgy tűnik, ez a része a dolognak rendben van. 
Szavazás történik a 37., előbb említett napirendi pontról. 
 
Kérem, aki ezt elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az előterjesztést a nyílt ülés 37. napirendjeként – 
mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 4 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
606/2016. (X.20.) határozata 

„Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-

december hónap) 3. számú módosítására”  
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. 
április-december hónap) 3. számú módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 37. napirendjeként felvette. 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Szeretném jelezni, hogy alpolgármesterként ugyan, de a polgármester úr 
szavazógombját használom. Ez a jegyzőkönyv hitelessége kedvéért fontos. 
Szavazás történik a nyílt ülés… Be van kapcsolva. Bocsánat! A 38., előbb 
említett napirendi pont kerül szavazásra! 
 
Aki támogatja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés az előterjesztést a nyílt ülés 38. napirendjeként – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 3 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
607/2016. (X.20.) határozata 

„Javaslat a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatására”  
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatására” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 38. napirendjeként felvette. 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Indítványozom, hogy a közgyűlés a mai ülésen ne tárgyalja meg további 
egyeztetések céljából Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati 
tulajdonba adott lakás helyreállítási munkáinak végrehajtása (Dunaújváros, 
Szórád Márton út 2. IV/1.). Ugyanakkor a 664-es hrsz-ú Baracsi út 47. alatt 
található lakóház, ingatlan megvásárlásával kapcsolatos kérdéskört.  
 
Aki egyetért a levétellel, kérem, az igen gomb megnyomásával szavazzon! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 30. és 32. napirendi 
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pontját – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol 
lévő 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – levette napirendjéről és a 
következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
608/2016. (X.20.) határozata 

a nyílt ülés 30. és 32. napirendi pontjainak levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. október 20-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 30. napirendi pontját, mely „Javaslat Mészáros Lászlóné által 
önkormányzati tulajdonba adott lakás helyreállítási munkálatainak végrehajtására 
(Dunaújváros, Szórád M. út 2. IV. 1., 151/4/A/17 hrsz.)”, valamint 32. napirendi pontját, 
mely „Javaslat a dunaújvárosi 664 hrsz-on nyilvántartott, természetben a Baracsi út 47. 
szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű ingatlan 
megvásárlására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

És akkor most a napirendi pontokról egyben szavazunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 11 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
    

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
609/2016. (X.20.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 

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

 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
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3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal adóigazgatási feladatokat 
ellátó dolgozók anyagai érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 37/2015. (XII.18.) 
önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
6. Javaslat a közvetlen uniós finanszírozás (ELENA) támogatási projekt 

megvalósítására kötendő konzorciumi megállapodásról 
 

7. Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei 
jogú város területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős 
akkreditált közbeszerezési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó 
árajánlatok bekérésére 
 

8. Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. felhívásra benyújtott 
nyertes pályázatok megvalósításra érdekében 

 
9. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütemének 

előkészítésére irányuló döntések meghozataláról 
 

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adóhatósági 
elektronikus ügyintézés bevezetéséhez szükséges többletforrás biztosítására 

 
11. Javaslat a 2016. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 

önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
                 

12. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 
2017. évi béren kívüli juttatására 
 

13. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés 
módosítására 

 
14. Javaslat a „Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak 

háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és gyermek 
ambuláns, illetve lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi telephelyen” való teljes 
körű ellátása feladat-ellátási szolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítására vagy másik ajánlatkérővel való szerződéskötésre és az 
eljárások eredményes lefolytatásáig szükséges döntések meghozatalára 
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15. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátásra érdekében dr. Krizsán Gábor 
fogorvossal kötött feladatellátási szerződés módosítására 

 
16. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 

megállapodás módosítására 
 
17. Javaslat a Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezésére és 

támogatására 
 

18. Javaslat a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapítói- és kiadói jogainak 
rendezésére 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfigyelő 

kamerarendszer 2016-2017. évi fejlesztésére 
 

20. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat telephelyén a házi melegvíz-előállító 
rendszer felújítására 

 
21. Javaslat a 2016. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz-csatorna 

közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal 
összefüggő szerződések elfogadására 

 
22. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2016. évi felújítási 

javaslatának és az ezzel összefüggő teljes körű lebonyolítási szerződésnek az 
elfogadására 

 
23. Javaslat Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátására 

                 
24. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) 
digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” tárgyában közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 

 
25. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes 
pályázatának megállapítására 
 

26. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatosan 

 
27. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés módosítására 
 
28. Javaslat Kovács Zsófiával kötött támogatási szerződés módosítására 
 
29. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére helyiség 

biztosítására vonatkozó Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 455/2012. 
(XI.15.) határozatának módosítására 
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30. Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád M. út 39. 36/4 hrsz.) 
megvásárlására vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötésére 

 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-2014. évekre vonatkozó 

gazdasági programjának elfogadására 
 

32. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes 
előirányzatainak átcsoportosítására polgármesteri hivatal épületében történt 
hálózatfejlesztés költségeinek rendezése érdekében 

 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága új elnökének, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, 
illetve a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság új képviselő bizottsági tagjának, 
valamint új közbiztonsági tanácsnoknak megválasztására, továbbá az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságban történő személycserére 

 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
 
35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 3. számú módosítására 

 
36. Javaslat a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatására 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Szavazunk a meghívott személyek részére tanácskozási jog biztosításáról! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek részére 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 

                
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

610/2016. (X.20.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. október 20-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

És akkor új jegyzőkönyv személyében javaslom Forgó Krisztina 
köztisztviselőt, hogy bízzuk meg a jegyzőkönyv vezetésével.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
611/2016. (X.20.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Az önkormányzati törvény értelmében a közgyűlés kötelezően zárt ülést tart 
kitüntetési ügy tárgyalásakor, amelyet a mai zárt ülés meghívójának 1. 
napirendi pontja tartalmaz. A zárt ülés elrendeléséről ez esetben külön nem 
kell szavazni, kizárólag a zárt ülés napirendi pontjáról. A közgyűlés zárt ülést 
rendelt el a vagyonával való rendelkezés esetén, ha a nyilvános tárgyalás az 
önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené. Mai zárt ülésünk 
meghívójának 2., 3., 4. és 5. napirendi pontja ilyen előterjesztést tartalmaz. A 
zárt ülés 6. napirendi pontja az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági 
társaságok személyi kérdéseiről kell, hogy döntsünk, vezető tisztségviselők, 
felügyelőbizottsági tagok díjazása, felügyelőbizottsági tag választása. Ez 
esetben a közgyűlés a gazdálkodási rendeletünk alapján a legfőbb szerv 
hatáskörébe tartozó jogait gyakorolja. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény szerint a legfőbb szerv ülése nem nyilvános, ezért a napirendet 
zárt ülésen tárgyalja meg a közgyűlés. Szavazás történik a zárt ülés 2. pontja 
zárt ülésen való tárgyalásának elrendeléséről. Javaslat Dunaújváros Megyei 



9 
 

Jogú Város Önkormányzata új számlavezető pénzintézetről szóló döntés 
meghozatalára és megkötésére kerülő szerződéstervezet jóváhagyására.  
 
Kérem, aki támogatja, igen gomb megnyomásával szavazzon! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 2. napirendet zárt ülésen 
– mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 

    
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

612/2016. (X.20.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlavezető 

pénzintézetéről szóló döntés meghozatalára és megkötésre kerülő 
szerződéstervezet jóváhagyására”című napirend zárt ülésen történő 

tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti 2. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata új számlavezető pénzintézetéről szóló döntés meghozatalára és 
megkötésre kerülő szerződéstervezet jóváhagyására” zárt ülés tartását rendelte el az 
Mötv. 46. § (1) bekezdése c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Szavazás történik a zárt ülés 3. napirendi pontja kapcsán. „Javaslat a 
Dunanett Kft. folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából 
kezességvállalás megadására” című napirendi pont zárt ülésen történő 
tárgyalásáról. 
 
Aki elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 3. napirendet zárt ülésen 
– mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
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(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 

      
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

613/2016. (X.20.) határozata 
„Javaslat a DUNANETT Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából 

– kezességvállalás megadására” című napirend zárt ülésen történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti 3. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DUNANETT Nkft. – 
folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – kezességvállalás megadására” zárt 
ülés tartását rendelte el az Mötv. 46. § (1) bekezdése c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Szavazás történik a zárt ülés 4. pontja zárt ülésen való tárgyalásának 
elrendeléséről. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Kft. 40 millió forintos tagi kölcsön visszafizetési határidejének 
módosítására.  
 
Aki ezzel egyetért, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 4. napirendet zárt ülésen 
– mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Gombos István, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
614/2016. (X.20.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 40 millió forintos tagi 
kölcsön visszafizetési határidejének módosítására” című napirend zárt ülésen 

történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti 4. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia Nkft. 40 millió forintos tagi kölcsön visszafizetési határidejének 
módosítására” zárt ülés tartását rendelte el az Mötv. 46. § (1) bekezdése c) pontja 
alapján. 
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Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

 Szavazás történik az 5. napirendi pont zárt ülésen való tárgyalásának 
elrendeléséről. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. részére.  
 
Kérem, aki elfogadja, szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés zárt ülés meghívója szerinti 5. napirendet zárt ülésen – 
mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Iván László), távol lévő 3 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő határozatot 
hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

615/2016. (X.20.) határozata 
„Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

részére” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti 5. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tagi kölcsön biztosítására a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére” zárt ülés tartását rendelte el az Mötv. 46. 
§ (1) bekezdése c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tisztelt Képviselő Úr! Jelzem, hogy törvényi előírásnak megfelelő napirendi 
pontokat rendkívüli tárgyalásról lévén szó meg kell szavaztatni, és ezt külön-
külön kell, hogy tegyük. Majd a végén értelemszerűen mint a nyílt ülés 
kapcsán egyben fogunk szavazni az elfogadott napendi pontokról. Köszönöm 
megértő viselkedését. Majd rátérünk a zárt ülés 6. napirendi pontjára, amely 
„Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselői és fb. tagjai díjazására, új fb. tag 
megválasztására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
felvételről.  
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Amennyiben egyetértenek, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezzék! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés zárt ülés meghívója szerinti 6. napirendet zárt ülésen – 
mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Gombos 
István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
616/2016. (X.20.) határozata 

„Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselői és fb. tagjai díjazására, új fb. tag 
megválasztására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő felvételéről 

és zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. október 20-ai zárt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselői és fb. tagjai 
díjazására, új fb. tag megválasztására” című előterjesztést a közgyűlés zárt ülés 6. 
napirendjeként felvette, és egyúttal zárt ülés tartását rendelte el az Mötv. 46. § (1) 
bekezdésének b) alapján. 

 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

És ahogy ígértem, egyben szavazunk. 
 
Kérem, az igen gomb megnyomásával jelezzék! 
 

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

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
617/2016. (X.20.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. október 20-ai zárt ülés napirendi 
pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Szociális Munkáért - Dunaújváros” díj adományozására 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlavezető 

pénzintézetéről szóló döntés meghozatalára és megkötésre kerülő szerződéstervezet 
jóváhagyására 
 

3. Javaslat a DUNANETT Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – 
kezességvállalás megadására 

 
4. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 40 millió forintos tagi 

kölcsön visszafizetési határidejének módosítására 
 
5. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére 
 
6. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselői és fb. tagjai díjazására, új fb. tag 

megválasztására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A meghívott személyek zárt ülésen való tanácskozási jogáról szavazunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek részére 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), távol lévő 3 fő 
(Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
618/2016. (X.20.) határozata 

a közgyűlés zárt ülésén tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. október 20-ai zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Gombos István alpolgármester: 
 

SZMSZ alapján a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjének személyéről döntünk. 
Forgó Krisztina köztisztviselőt kérem fel.  
 
Kérem, mi is erősítsük meg! 
 

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

 
(Cserna Gábor polgármester szavazatát Gombos István alpolgármester szavazataként 
kell figyelembe venni.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
619/2016. (X.20.) határozata 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal adóigazgatási feladatokat 
ellátó dolgozók anyagai érdekeltségi rendszeréről szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 37/2015. (XII.18.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
5. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

6. Javaslat a közvetlen uniós finanszírozás (ELENA) támogatási projekt 
megvalósítására kötendő konzorciumi megállapodásról 
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 
 

7. Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei 
jogú város területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős 
akkreditált közbeszerezési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó 
árajánlatok bekérésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 

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

8. Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP-6.2.1-15 Családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. felhívásra benyújtott 
nyertes pályázatok megvalósításra érdekében 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
9. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütemének 

előkészítésére irányuló döntések meghozataláról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 

                     a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
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10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adóhatósági 
elektronikus ügyintézés bevezetéséhez szükséges többletforrás biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 

 
11. Javaslat a 2016. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 

önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
12. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 

2017. évi béren kívüli juttatására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

 
13. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási szerződés 

módosítására 
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 
 

14. Javaslat a „Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak 
háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és gyermek 
ambuláns, illetve lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi telephelyen” való teljes 
körű ellátása feladat-ellátási szolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindítására vagy másik ajánlatkérővel való szerződéskötésre és az 
eljárások eredményes lefolytatásáig szükséges döntések meghozatalára 
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 
                     az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

  
15. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátásra érdekében dr. Krizsán Gábor 

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

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

16. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 
megállapodás módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                     az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
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17. Javaslat a Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezésére és 
támogatására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

18. Javaslat a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapítói- és kiadói jogainak 
rendezésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfigyelő 

kamerarendszer 2016-2017. évi fejlesztésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 

                     a pénzügyi bizottság elnöke                     
 

20. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat telephelyén a házi melegvíz-előállító 
rendszer felújítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke                     
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
21. Javaslat a 2016. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz-csatorna 

közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal 
összefüggő szerződések elfogadására 
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 

 
22. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2016. évi felújítási 

javaslatának és az ezzel összefüggő teljes körű lebonyolítási szerződésnek az 
elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
 

23. Javaslat Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia ellátására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke   
                 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke                   
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24. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-2004) 
digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” tárgyában közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
25. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes 
pályázatának megállapítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

26. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés módosításával kapcsolatosan 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
27. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés módosítására 

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

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

 
28. Javaslat Kovács Zsófiával kötött támogatási szerződés módosítására 

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

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

 
29. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére helyiség 

biztosítására vonatkozó Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 455/2012. 
(XI.15.) határozatának módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
30. Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád M. út 39. 36/4 hrsz.) 

megvásárlására vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-2014. évekre vonatkozó 
gazdasági programjának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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             a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                   a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

32. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes 
előirányzatainak átcsoportosítására polgármesteri hivatal épületében történt 
hálózatfejlesztés költségeinek rendezése érdekében 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 

 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága új elnökének, az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság, 
illetve a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság új képviselő bizottsági tagjának, 
valamint új közbiztonsági tanácsnoknak megválasztására, továbbá az Oktatási, 
Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottságban történő személycserére 
Előadó: a polgármester 

 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
Előadó: a polgármester 

 
35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 3. számú módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

36. Javaslat a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatására 
Előadó:   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnök 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat „Szociális Munkáért - Dunaújváros” díj adományozására 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata új számlavezető 
pénzintézetéről szóló döntés meghozatalára és megkötésre kerülő szerződéstervezet 
jóváhagyására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
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              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
3. Javaslat a DUNANETT Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – 

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

 
4. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 40 millió forintos tagi 

kölcsön visszafizetési határidejének módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
5. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére 

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

 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

És akkor rátérünk az 1. napirendi pontra. Tájékoztató a polgármesteri 
hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a 
fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott polgármesteri 
határozatokról. Önöké a hozzászólás joga. Barta Endre képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A mai 
hozzászólásommal szeretném azt megmutatni, hogy mit is kívánok itt 
képviselni önök között. Két oldalamat szeretném megmutatni. Az egyik egy 
figyelmeztetés lenne. Figyelmeztetés, mert egy kicsit aggódok a városomért. 
A város egy nagyon komoly lehetőség előtt áll az elkövetkező négy év uniós 
forrásainak tervezett lehívásával kapcsolatban. Ez egy történelmi lehetőség. 
Azonban aggódva vagy szomorúan nézzük, hogy a fideszes városvezetés 
nem úgy áll a dologhoz, ahogy azt kéne. Úgy gondolom, hogy ez egyedül az 
önök kezében van, hogy hogy történik meg majd ezeknek a pénzeknek a 
lehívása. Nem szeretnénk több olyan hibát, amiről évekig lehetne majd 
csámcsogni vagy címoldalra kerülnénk, mint pl. a közvilágítás dolga. Az már 
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kiderült, hogy a Modern Városok országos szinten egy nagy lufi, továbbra 
sem tudjuk, hogy mi lesz az épületek sorsa, amit ugyebár nem lehet 
megvásárolni ebből a pénzből, és szeretnénk tisztán látni. Szeretnénk tisztán 
látni, hogy kinek a kezében lesz majd úgymond ez a negyven milliárd sorsa, 
ki lesz ennek a projektnek a vezetője. Szeretnénk, ha olyan személy lenne 
végre, aki valóban dunaújvárosi kötődésű, és esetleg dunaújvárosi lakos. És 
képes is dunaújvárosi lakosokkal együtt dolgozni, és nem negatívan 
nyilatkozni az itt dolgozó személyekről. Szeretném, hogyha a városvezetés 
ezt egy kicsit komolyabban venné. A másik, hozzászólásomnak a másik 
része az már mindenkihez szól. Amikor letettem a képviselői eskümet, sokan 
kérdeztek arról, hogy büszke vagyok-e arra, hogy a várost képviselhetem, 
esetleg segíthetem a munkáját. Igen. A válasz minden esetben erre igen. 
Azonban az már korántsem tölt el büszkeséggel, hogy egy olyan társaságnak 
lettem a része, és a társaságot kérem úgy venni, hogy az elmúlt 26 év 
mindenki, aki a pártpolitikához bármilyen településen köze volt, tehát segített 
abban, hogy az emberek között falak épüljenek. Ezeket a falakat egyes 
egyedül a pártpolitika okozta. Azt gondolom, hogy nekünk a feladatunk, hogy 
ezeket a falakat lebontsuk. Hétfőn a parlamentben Orbán Viktor egységes 
Magyarországról beszélt. Azt gondolom, hogy sajnos ez most még csak vízió. 
Hiszek az alulról való építkezésben, és szeretnék egy egységes 
Dunaújvárosért tenni, és lenne is erre egy javaslatom, hogy hogy 
kezdhetnénk ezt el, hogy mutathatnánk meg az embereknek, hogy attól 
függően, hogy másképp gondolkozunk, másképp szavazunk, attól függetlenül 
emberek vagyunk, és embereket képviselünk. Három nap múlva 
Dunaújvárosban lesz egy megemlékezés. Hősök előtt fogunk megemlékezni, 
akik egy szabad és békés Magyarországért adták az életüket. A Jobbik 
Magyarországért Mozgalom ezúttal nem fog külön koszorút készíttetni, mi 
egy-egy szál virággal fogunk megemlékezni. Lesz azonban egy koszorú. 
Ezen a koszorún az fog szerepelni, hogy „Dunaújváros tiszteleg a hősök 
előtt”. Arra kérem a dunaújvárosi közgyűlésben résztvevő pártok egy-egy 
képviselőjét, vezetőjét, aki úgy gondolja, hogy szeretne azért tenni, hogy az 
emberek között a pártpolitikai falak lebomoljanak, ne legyenek, és közeledni 
tudjanak egymáshoz hozzátartozók, családtagok, azok álljanak oda mellém, 
és helyezzük el közösen ezt a koszorút a hősök előtt. Tudom, egy kicsit 
furcsa kérdés, és lehet bennünk félelem, hogy mit fognak hozzá szólni 
mások, mit fognak hozzá szólni az emberek. Hadd nyugtassak meg 
mindenkit, hogy mit fognak, gondoljanak bele, hogy mit fognak ahhoz szólni, 
hogy én adott esetben egy Biszku- vagy egy Horn-utódot kérek fel arra, hogy 
közösen koszorúzzunk, de ezt félre tudom tenni, hiszen emberek vagyunk, és 
embereket képviselünk. Azt gondolom, mivel erről nem kell szavaznunk, ez 
mindenkinek a saját maga döntése. Ezt vasárnapig döntsék el önök. Ez a 
koszorú ott lesz. Ha az égiek úgy akarják, akkor én is. Helyezzük el közösen 
ezt a koszorút! Köszönöm szépen! 
 

Gombos István alpolgármester: 
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Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Én azt gondolom, hogy elöljáróban 
szeretném polgármester urat a tekintetben kivédeni, hogy sürgős tárgyalása 
van éppen az ön által fölvetett kérdéskörökben. Tehát azt gondolom, hogy a 
jelenlegi városvezetés, mint ahogy szerintem a korábbi is, komolyan veszi a 
munkáját, és teszi a dolgát. Teszi a dolgát pontosan azért, mert bizalmat 
kaptunk a városlakóktól a tekintetben is, hogy bíznak abban a munkában, 
abban a tevékenységi körben, amit egyébként felvállaltunk. Ezt a napi 
operatív feladatainkon, vagy elvégzett munkákon keresztül a DVG Zrt. 
közreműködésével vizuálisan is láthatóvá válik. Tehát tisztelt képviselő-
társam, én azt gondolom, azért ebben nyitott szemmel járók világosan 
feltérképezték, és láthatják a jövőben is a fejlődési folyamatot, amin 
Dunaújváros Megyei Jogú Város végbemegy. Hadd ne soroljam most 
tételesen azokat a témaköröket, amelyek már megvalósultak, és amelyek 
folyamatban vannak. A napirendi pontok átolvasása kapcsán találkozhatott 
éppen a zöld SZTK kérdésében azzal a kardinális kérdéssel, hogy igenis a 
városvezetés a korábban rossz döntést hozott, a zöld SZTK-t ebben az 
állapotában kialakult helyzetben meg kívánjuk menteni. Tehát nyilván az 
előzetes egyeztetések, tárgyalások alapján, és a Modern Városok Program 
keretén belül reális esély és lehetőség van arra, hogy több más fejlesztéssel 
együtt ez a fejlesztés is, illetve átalakítás is megvalósuljon. Én azt gondolom, 
az összefogás tekintetében felvetett kérdésének 2. pontjaként, világosan kell 
látni, hogy ma ebben a kialakult helyzetben országos összefogásra, a politikai 
pártok összefogására lenne szükség, és nem arra, hogy különböző 
vitafórumokon, különböző riogatásokkal riasszuk el azt a közel 3,4 millió 
embert, aki egyébként nemmel szavazott a betelepítés kapcsán. Higgye el, 
fontos dolog ez! Mi magunk is Dunaújvárosban képviselők mindannyian 
átérezzük ennek a súlyát, ekképp is tettük dolgunkat az elmúlt hónapokban, 
és ekképp is gondolkodunk a jövőben. Polgármester úr nyilván sokkal 
ütősebb válaszokat fogalmazott volna meg e kérdéskörben. Próbálok 
visszafogott lenni, és próbálok annak szellemében dolgozni, és gondolkodni, 
amit egyébként a választópolgárok elvárnak tőlünk. Én azt gondolom, hogy 
ebben a városban is szükség van az összefogásra, hiszen az út, amelyen 
járunk, az egy közös út. Egyébként, tisztelt képviselő-társam, képviselő-
társaim, értelemszerűen, hogy ne húzzuk az időt, írásban fogunk a feltett 
kérdésekre válaszolni, ha önök ezzel megelégszenek. Köszönöm a 
hozzászólását, és Besztercei képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Amivel kezdeném most a közgyűlési hozzászólásomat, az 
a Dunaferrt érintő dolog, ugye szeptemberben is beszéltem a Dunaferrel 
kapcsolatban. Akkor üdvözöltem azt a döntést, hogy ugye a Dunaferr Zrt. 
visszavonta a bejelentett létszámleépítését, és ugye hogy nyáron átadták a 
kettes kohót, és ezáltal teljes kapacitással működik a folyékony fázis a 
Dunaferr területén. Most amit szeretnék megemlíteni az, hogy az a másfél 
évvel ezelőtt elindult folyamatként Brüsszelben az Európai Unió területén 
megérett, és döntést hozott méghozzá a kínai importvámot illetően, ami 
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kiemelten fontos a Dunaferr életében és az összes európai acélgyártó 
életében. Tehát most másfél héttel ezelőtt, október 8-án az Európai Bizottság 
bevezette azokat az importvámokat a kínai acéltermékekre, amelyekkel 
vissza kívánják szorítani az acéldömpinget. Ez abból a szempontból fontos 
kiemelten a Dunaferrnek és Dunaújvárosnak, hogy megvédi azokat az 
európai piacokat ez a döntés, ahol a Dunaferrnek piaca van, és termékeket 
értékesít. Az elmúlt három évben a kínai acélimport az Európai Unióban négy 
és félszeresére nőtt, és egyharmadával csökkentette az árakat, és ez, ha így 
folytatódik tovább, ez beláthatatlan következményekkel jár az összes európai 
acélgyártóra nézve. Tehát egy abszolút üdvözlendő döntést hozott meg az 
Európai Bizottság, amikor 65 és 73% vámot állapított meg a kínai 
acéltermékekre. Ezt mindenképpen fontosnak tartom ismertetni, mert a város 
életében és a Dunaferr életében ez egy rendkívül fontos lépés volt, amit 
megtett Brüsszelben az Európai Bizottság. Modern Városok Program. 
Szeptemberben is kérdeztem, akkor is azt ígérték, hogy írásban kapok 
választ. Nem kaptam választ azóta sem, legalább is én nem találtam sehol a 
mellékletben, sem a postaládámban. Tehát továbbra is kérdezem, hogy a 
kormánynak az a kormányhatározata, amit nyáron meghoztak a Modern 
Város Programokkal kapcsolatban, az mennyiben érinti a dunaújvárosi 
terveket, hogyan változtatja meg, megváltoztatja-e egyáltalán, és hogy ez 
mennyire fog megvalósulni ez a Modern Városok Program, a tervezett 32 
milliárdos program Dunaújváros területén. Mert a kormány a nemzeti 
forrásokat elvonta abban a kormányrendeletben, és azt hirdették ki, hogy 
kizárólag csak uniós pályázattal lehet folytatni a Modern Városok Program 
fejlesztéseit. Tehát továbbra is kérdezem, hogy hogyan érinti ez a 
dunaújvárosi terveket, meg fog-e valósulni belőle valami. Szintén kérdeztem 
Debrecenben, szintén kérdeztem szeptemberben a Dunanettet. 
Alpolgármester úr emlékszik rá, nem kaptam rá választ akkor sem, azóta 
sem. Tehát hogy az az időszak, ameddig a Dunanett pénzhez jut az állami 
kukaholdingtól, azt az időszakot a Dunanett túléli-e, és hogy milyen 
segítségre van szüksége, illetve milyen állapotban van a Dunanett. Tehát 
ugye kaptak egy kölcsönt az önkormányzattól, de akkor alpolgármester úr azt 
mondta még júniusban, hogy ezzel szeptemberig kihúzzák. Most október van. 
Tehát várom továbbra is a választ, hogy a Dunanett és a hulladékszállítás túl 
fogja-e élni azt az időszakot, azt a 8-10 hónapot, ameddig az állami 
kukaholding nem számlázott egy forintot sem a lakosságnak. Mai napig nem 
érkeztek meg a szemétdíjakról a számlák. Október vége van. Április elseje 
óta a Dunanett nem számlázhat. Tehát továbbra is ezt kérdezem. 
Közvilágítás. Ugye hát az elmúlt hetekben hála Istennek sikerült pár zebrát 
rendbe tenni közvilágítás ügyben, tehát a város területén pár zebránál 
kiépítésre kerültek azok a plusz világítások, amik legalább azoknál a 
zebráknál egy többletesélyt nyújtanak a gyalogosoknak az életben 
maradásra, illetve az autósoknak arra, hogy meglássák a gyalogosokat. Azt 
gondolom, hogy ezzel nem oldódik meg a dunaújvárosi közvilágításnak a 
problémája. Tehát az a másfél évvel ezelőtt elindult mutyi sorozat, ami a 
dunaújvárosi közvilágítás témában lezajlott ettől még nincsen rendezve. 
Egyszer. Másodszor, szeretném megkérdezni, hogy ezt az új fejlesztést, ezt 
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ki fizeti. Ugyanis volt egy közvilágítás fejlesztés 255 millió forintért, ami ugye 
nagyrészt uniós pénzből ment, 80-90%-ban, de ami most folyik a városban, 
ez a toldozás-foldozás a járdáknál, a zebráknál ez ugye nem uniós pályázati 
pénz, tehát ezt ki fizeti ennek az árát, és ezt én nagymértékben 
természetesen valószínűsítem, hogy a dunaújvárosiak a saját zsebükből 
fizetik. De hát ez így nem működik. Annak, hogy azt a közvilágítást eltolták, 
annak kell lenni egy felelősének. Ez a felelős azóta sincs meg amióta ezt a 
közvilágítást tavaly augusztus végén beüzemelték. Több mint tizennégy 
hónapja működik. Nem jó. Nincsen felelőse. A pénz elment, nem tudom, hogy 
hova, de az, ami van a városban, az katasztrofális. Most toldozzák-foldozzák 
a dunaújvárosiak pénzéből miközben ezt a helyrehozatalt ezt annak kellene 
fedeznie, aki ezt az egészet eltolta. Tehát nem közös pénzből, hanem aki 
meghozta azokat a döntéseket, ami alapján Dunaújvárosban a közvilágítás 
katasztrofális. Úgyhogy várom a válaszokat majd, hogy mennyibe kerül ez a 
toldozás-foldozás, ami jelen pillanatban zajlik a városban, hol fog ez véget 
érni időben is meg összegben is ez a toldozás-foldozás, és hogy egyáltalán 
annak, hogy eltolták a dunaújvárosi közvilágítást, annak mikor fogjuk 
megtalálni a felelősét. Mert szerintem ez a városlakókat nagyon érdekelné, 
hiszen egy éve folyamatosan erről beszélünk a közgyűlésben, hogy a 
közvilágítás Dunaújváros területén kritikán aluli. És akkor még a 
népszavazásról egyetlenegy szót. Kérnék szépen, egy tételes elszámolást, 
kimutatást arról a tízmillió forintról, amit itt a közgyűlés megszavazott 
szeptemberben a népszavazás kampányra. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Tisztelt Képviselő Úr! Néhány gondolatot azért engedjen meg. 
Nyilván kezdeném az utóbbi témakörével, a közvilágítás kérdésével. Vannak 
örökzöld dallamok, vannak örökzöld témák. Úgy tűnik, ez is egy örökzöld 
kategória. Nekem az a régi mondás jut eszembe, ha van sapka az a baj, ha 
nincs sapka, az a baj. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy közvilágítás 
vonatkozásában végre elindul valami, ön is egyébként helyesebben igaz, 
hogy csak pár zebra körüli világítótestről, kandeláberről beszél. Ez nagyon 
sok kandeláber egyébként. Ami azért is fontos, mert nyilván a városvezetés is 
átlátja annak a problémáját, ami az elmúlt időszakban kialakult. Az önök 
hozzászólása is világossá tették, hogy elsősorban és kizárólagosan a 
gyalogátkelőhelyeket célozták meg. Aztán ezt összekötötték a nappali 
balesetekkel, amit aztán estinek állítottak be. Most nem biztos, hogy önről 
van szó. De hát sajnálatos módon azért ezek így folyamatosan elhangzottak, 
és akkor, amikor a városvezetés teljesen jó szándékkal abba az irányba 
megy el, hogy rendezze ezt a kérdést, akkor megint találkozunk az ön által 
felvetett problémával. Ahogy ígértem, írásban értelemszerűen megkapja a 
választ, ugyanakkor mivel megszólíttatott, ezért kénytelen vagyok reagálni a 
Dunanett kérdésben. Ezt megtettem volna a múltkor is, csak nem akartam 
szaporítani a szót. Teljesen világos, amit ön mond, az aggódás is érthető. Mi 
magunk is aggódunk, de azt gondolom, hogy a városlakók nem tapasztalták 
meg azt, hogy szemetes lenne a város, ne vinnék el a szemetet. Tehát a 
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szállítási kapacitás, maga a szállítás az folyamatos. Ugyanakkor a 
felügyelőbizottság, a felügyelőbizottságok értelemszerűen foglalkoztak ezzel 
a kérdéssel, hisz közügyről van szó, a várost érintő kérdésről van szó, és ez 
mindannyiunk számára fontos. Ezért értelemszerűen polgármester úrhoz és a 
közgyűléshez fordul a Dunanett Kft. felügyelőbizottsága, és ebben a 
kérdésben természetesen segítséget kérünk. A pénz megérkezését követően 
pedig értelemszerűen igyekszünk a várossal ezt a kérdést rendezni. Tehát ez 
lenne a rövid válasz, személyes válaszom önnek, és a többit, ahogy ígértem, 
írásban, reményeim szerint megkapja. Egyébként rá fogunk kérdezni arra, 
hogy miért nem kapott eddig választ a korábban feltett kérdéseire. Köszönöm 
szépen. És akkor átadnám polgármester úrnak a szót, illetve a közgyűlés 
levezetését. 
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 9:30 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. Elnézést kérünk, alpolgármester úrral, 
Szepesi úrral, de épp tárgyaláson voltunk. Vagyunk, egész pontosan. Ő még 
jelenleg is folytatja nélkülem. A Modern Városok Programjával kapcsolatban 
van egy egyeztetés az NFM főosztályvezetőjével. Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Akkor kezdeném én is ezzel a 
közvilágítás témával. Elsősorban azért, mert tavaly nagyjából pont ilyenkor 
hívtam föl a figyelmet, hogy hamarosan óraátállítás lesz. Most is bő egy héttel 
vagyunk ez előtt, ami persze nem azt jelenti, hogy ettől rosszabb lesz a 
közvilágítás, csak azt jelenti, hogy egyre több olyan dunaújvárosi lesz, aki 
ismét szembesül azzal, hogy sajnos ebben az ügyben érdemi megoldás nem 
született. Nem azért mondjuk el egyébként - alpolgármester úrnak mondom - 
ezt a kérdést, hogy cseszegessük önöket ebben az ügyben, hanem azért, 
mert tavaly óta ebben az ügyben valóságos megoldás nem született, és nem 
látja a képviselő-testület, én magam sem, hogy mi az, ami ebben várható, és 
mikor várható végleges megnyugtató válasz ezekre a problémákra. Csak az 
emlékek felidézése miatt szeretném elmondani. Ez a kérdés másfél évvel 
ezelőtt tavasszal merült föl először, pont akkor jeleztük azt több egyébként 
súlyos balesetet követően, hogy problémák vannak a közvilágítással. 
Többszöri választ kaptunk az akkori irodavezetőtől, hogy milyen megoldások 
fognak születni, és egyébként zajlik egy konstrukció, amiben a teljes 
rekonstrukció meg fog történni. Ennek sajnos az eredményét tavaly nyár 
végére már láttuk. Jeleztük is, hogy ez nem jó megoldás. Aztán bizottság 
alakult, aztán egyszer ült is ez a bizottság, de érdemi megoldás akkor sem 
született. Most eltelt másfél év azóta. Továbbra is rossz a közvilágítás. Lassú 
ez a folyamat, ahogy szerintem az önkormányzat ebben az ügyben eljár. És 
nagyon félő, hogyha bejön a csúszós idő, a ködös, esős idő, emellett a 
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közvilágítás mellett sajnos további balesetekre lehet számítani. Tehát nem 
rossz szándékkal hangzanak el ezek a vélemények, hanem azért, hogy 
tessenek végiggondolni, hogy hogy lehet fölgyorsítani ezt a folyamatot, és mit 
lehet ezzel csinálni. Aztán folytatom, mert ez is a balesetveszély 
elhárításához kapcsolódik, a dunaújvárosi közutaknak az állapota. Itt a 
testületben is biztos többen vannak, akik gépkocsival közlekednek. 
Katasztrofális a helyzet szerintem, és még nem volt fagy, és még nem volt 
hó. Tehát még igazán az a kátyúsodási folyamat, ami évről évre 
bekövetkezik, az még nem is indult el. Tehát azt gondolom, hogy időben 
vagyunk még, hogy fölhívjam a figyelmet, hogy problémák lesznek. Nem 
szeretném, ha az önkormányzat aztán több pénzt fizetne ki majd 
kártérítésekre, mint amennyibe kerülne egyébként ezeknek az utaknak a 
karbantartása, javítása. Remélem, hogy ebben az ügyben nem a Modern 
Városok Programra várunk, mert ugye részét képezi a programnak a 
közúthálózat-felújítás is. Mert jelen pillanatban ez a Modern Városok Program 
még a Holdon van, legalábbis nem tudjuk, hogy pontosan hol tart. Úgyhogy 
szeretnék én is tájékoztatást kapni erről. A múltkori közgyűlésen ugyan 
született egy válasz polgármester úr részéről egyébként, hogy 
minisztériumokban vannak az előkészített anyagok, és gyakorlatilag az az 
elvonás, amit bejelentettek kormányzati szinten, az Dunaújvárost nem fogja 
érinteni, de jelen pillanatban nem látjuk azt, hogy az önök által bejelentett 
harmincmilliárdos fejlesztési csomagból mi, milyen ütemben fog 
megvalósulni. És szerintem jó lenne, hogyha tudná a testület is, meg tudnák 
Dunaújváros lakói is. És még egy dolgot hadd mondjak el itt a Barta képviselő 
úrnak az első hozzászólására, ami kicsit meglepett. Már nem a hozzászólás 
tartalma, hanem pont, hogy a Jobbiktól jön egy ilyen típusú javaslat. Hát 
ülünk itt páran a testületben, meg ültünk jó páran a testületben az elmúlt 
tízenévben, akik azt gondolom, hogy próbálták azt bizonyítani a döntéseikkel, 
a hozzászólásaikkal, a javaslataikkal, hogy megpróbálunk pártpolitikán fölül 
emelkedni. Úgyhogy a képviselő úr, hogyha ezen az úton kíván politizálni a 
jövőben, akkor én ezt üdvözlöm. Mert az egyik én voltam, aki próbálta ezt a 
vonalat képviselni. Ez a koszorúzás javaslata nem egy rossz ötlet. Mondjuk 
kár volt hozzátenni ezt az utód kérdést, hogy ki kinek az utódja, mert 
szerintem ez egy picit negatív színben tünteti fel az egészet. De 
természetesen meg fogom vitatni a saját testületemmel, hogy hogy álljunk 
hozzá ehhez a kérdéshez. Jómagam egyébként, a személyes véleményem 
az, hogy ott leszek a 23-ai koszorúzáson. Természetesen ezt szívesen 
vállalom. De mivel pártpolitikusként ülök itt, nyilván a pártomnak a 
felhatalmazása szükséges ehhez. Köszönöm szépen. 
 

(Tóth Kálmán képviselő 9:36 órakor megérkezett az ülésterembe.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérem Barta képviselő urat, hogy – mivel nem vagyok képben -, ez a 
koszorúzás, megismételné röviden, ez miről szól. 
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Barta Endre képviselő: 
 
Arra szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy az elmúlt 26 évben a 
pártpolitika olyan falakat épített az emberek köré, amit így nekünk 
kötelességünk elindítani ennek a lebontását, és arra hívtam föl a figyelmet, 
hogy hétfőn Orbán Viktor egységes Magyarországról beszélt. Szerintem 
alulról való építkezéssel kell ezt elkezdeni, és egy egységes Dunaújvárosért. 
Én azt gondolom, hogy egy megfelelő kezdőlépés lenne az, hogy az itteni 
dunaújvárosi közgyűlésben jelen lévő pártok egy-egy képviselője közösen 
helyezzen el egy koszorút a kopjafánál. Jeleztem, hogy a Jobbik nem fog 
készíttetni egy koszorút, külön koszorút, hanem „Dunaújváros tiszteleg a 
hősök előtt” koszorú lesz ott. Én odaállok, és várom azon pártpolitikai pártok 
képviselőit, akik ezzel egyetértenek, hogy helyezzék el velem közösen ezt.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A gesztus tartalmával egyetértek, de az egész felvetéssel nem. Tehát ’56-ban 
valakik gyilkoltak, valakit gyilkoltak. A hazaáruló Gyurcsány, aki tíz évvel 
ezelőtt békésen demonstráló embereket lövetett szét gumilövedékekkel, az ő 
elvi követőivel én nem tudok egy egységes Dunaújvárosért, pláne egy 
nagyszerű hatvanadik évfordulón közösen koszorúzni. Ez esetben a 
Demokratikus Koalícióra gondolok. Az, hogy a 26 év alatt mit hozott a 
pártpolitika, a demokrácia erről szól, hogy többpárt rendszer működik 
Magyarországon. Voltak pártok, amelyek megalakultak, majd igazából el is 
tűntek. MIÉP, Magyar Demokrata Fórum, Független Kisgazdapárt. Vannak 
újabb pártok, Lehet Más a Politika, PM, Jobbik. Erről szól maga a pártpolitika. 
A politizálás települési, országos szinten a pártpolitika mezsgyéjén, azon 
keretek között zajlik, amelyeket a ’90. óta hatályos párttörvényeink 
szabályoznak. A gesztus felvetésével maximálisan egyetértek, csak az élet 
véleményem szerint nem így működik. Én nem mint pártelnök mondom a 
helyi Fidesz Szervezet helyi elnökeként, hanem polgármesterként. Én tudok 
Pintér Attila elnök úrral, Pintér Tamás elnök úrral közösen, ha kell, 
koszorúzni. Nem a Fidesz Dunaújvárosi Szervezetéről beszélek. De én 
nyilvánvalóan az önkormányzat nevében fogok koszorúzni a jegyző 
asszonnyal, de nem tudnék semmilyen formában Besztercei képviselő úrral, 
illetve azzal a párttal, amelyet tölt ebben a közgyűlésben listás képviselőként. 
A gyilkosok pártja konkrétan, a hazaáruló Gyurcsány pártjával közösen 
koszorúzni. A miniszterelnök úr a hétfői felszólalásában nem erre az 
egységre gondolt. Ő a népszavazás kapcsán migráns kérdésben kialakult 
98%-os nemek, az a 3,4 millió magyar, aki elutasította, de a havi események 
között erre majd kitérést tennék. Képviselő úr, parancsoljon! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Fölmerült az aggály a 
Demokratikus Koalíció részéről, illetve az MSZP részéről, hogy a Modern 
Városok Program esetleg elakadhat, és ugyan a törvényi hivatkozást nem 
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említették itt meg, és hogy annak mi is a valós tartalma, de én akkor ezt 
megtenném. Méghozzá született egy olyan kormányhatározat, amelyiknek 
1418/2016. a száma, és abban a következő szerepel: A Kormány egyetért 
azzal, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások 
idézem: „amelyek költségei elszámolhatóak valamelyik operatív programban, 
kizárólag európai uniós alapokból származó támogatások bevonásával 
valósuljanak meg.” Ez gyakorlatilag azt jelenti, én azt gondolom, hogy a jó 
gazda szemléletével, azt a szándékot jeleníti meg, hogy a Modern Városok 
Programnak amennyiben valamelyik - hogy is fogalmaz -, amennyiben 
valamelyik operatív programban egy-egy beruházásnak a költségei 
elszámolhatóak, akkor abban az esetben ezt nyilván EU-forrásból kell 
rendezni. Én azt gondolom, hogy ez egy teljesen logikus szándék. Mi itt az 
önkormányzatban ugyanazt a mentalitást képviseljük. Bizottsági üléseken, 
amikor arról van szó, hogy egy bizonyos projektnél, megvalósításnál lehet 
esetleg önkormányzati forrásból megvalósítani, vagy esetleg pályázati 
forrásból, akkor meg szoktuk azt kérdezni, hogy akkor ezt meg tudjuk-e 
valósítani esetleg pályázati forrásból, mert akkor abból az önkormányzati 
forrásból meg dolgot is meg tudunk valósítani. Tehát én azt gondolom, hogy 
ez a felelős gazdának a mentalitása, amikor azt mondjuk, hogy igen, hogyha 
van pályázat, akkor az valósuljon meg pályázatból. Ugyanezt a mentalitást 
fogalmazza meg ez a kormányhatározat is. Én azt gondolom, hogy ez 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a Modern Város Program az leállna. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Megkérem Markóth Béla osztályvezető urat, hogy Pintér Attila 
képviselő úr utak, városi utak állapotával kapcsolatos kérdésére legyen 
kedves reagálni! 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az utakkal kapcsolatban ugye 
két alkalommal szoktunk, tavasszal, illetve az őszi időszakban dolgozni. Jelen 
pillanatban kb. kettő héttel ezelőtt egy operatív bejárás keretében 
meghatároztuk ezeknek a munkáját és a DVG Zrt. két csapattal ezekre 
felvonult. Ezeket mindenképpen addig az időszakig, amíg a téli időjárás be 
nem jön, mindenképpen el kívánjuk végezni. Annyit lehet látni, hogy az útnak 
a minősége folyamatosan romlik, tehát mindenképpen kellenének azok a 
források, amik nagyobb felújításokat, nagyobb szakaszok egyben történő 
felújítása, de mivel ez az összeg áll rendelkezésünkre, ezt még a tél beállta 
előtt el fogja a DVG Zrt. végezni. Ebbe folyamatos kapcsolattartás, illetve 
folyamatosan történik a munkavégzés. Szerintem, aki most közlekedik, az 
látja ezeket a munkákat, a kijelölt részeket, a csatornafedlapoknak a 
körülvágását, és az egyéb ilyen dolgokat. Tehát ez teljes erőbedobással folyik 
ez a munka, és igyekszünk ezt mindenképpen rövid időn belül végrehajtani, 
végrehajtatni. Köszönöm szépen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Megkérem osztályvezető urat, hogy legyen kedves az 
ütemezés kapcsán bevonni ebbe a munkába Pintér képviselő urat, és persze 
bármelyik érdeklődő képviselőt, hogy milyen ütemezéssel, milyen módon, hol, 
melyik területen, melyik városrészben, melyik időszakban várható konkrét 
tevékenység. Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon rövid szeretnék lenni, 
ugyanis én nem a youtube-nak és minden egyéb forrásnak mondom a 
mondanivalómat. Először is Besztercei úrhoz szeretnék szólni. Múltkor a 
fejemhez vágta, igaz nem célzott volt, de azért én ezt kiértettem belőle, hogy 
én irányítottan szólalok föl. Akkor elmondanám, hogy most nem irányítottan 
szólalok föl, és látom, hogy ő is még szót fog kapni, tehát tud majd erre 
válaszolni. Két dologgal, két dolog miatt szólaltam föl. Az egyik egy kislány 
sorsa, ami engem nagyon meghat, ráadásul szorosan és baráti viszonyban 
vagyok a családdal. Egy három és féléves kislány, úgy hívják, hogy Nagy 
Kamilla. Nem tudom kimondani a betegsége nevét, a főorvos úr tudna 
segíteni ebben, de nem is részletezném. Negyedik stádiumban van a kislány, 
folyamatosan jár kezelésekre. Én arra kérnék minden jóérzésű dunaújvárosi, 
illetve kollegákat, képviselőket, bárkit, hogy segítsünk ennek a kislánynak. 
Meglesznek az elérhetőségek, a fórumok és minden egyéb, hogy hol tudunk 
támogatást nyújtani a kislánynak. És szeretném bejelenteni ezúton, hogy a 
Fidesz-frakció százezer forintot adományoz, ha ezt lehet adománynak 
mondani. Köszönöm. A másik. Nagyon köszönöm mindenkinek azt a munkát, 
amit a zöld SZTK-val kapcsolatban tettünk, és teszünk mind a kormánynak, 
mind az önkormányzatnak és az itt dolgozó embereknek. Ugyanis én nem 
szoktam hozzászólni és órákig beszélgetni, de most úgy gondolom, hogy 
most már itt az ideje, hogy én is beleszóljak, és elmondjam a véleményemet. 
Ha jól emlékszem, van egy nagyon jellegzetes kérdés mindenféle aláírással a 
zöld SZTK képe alatt, amikor én bent álltam a trutyi közepén. Valahogy a 
Szabó úr és egyéb képviselő társam nem volt jelen. Igaz lobbizott érte, hogy 
ő is mindent fölvállalt a zöld SZTK miatt. Hát valahogy nem sikerült ezt nekik 
megoldani. Én úgy gondolom, hogy eljutottunk abba a stádiumba, ha lehet 
így beszélni a stádiumokról, hogy végre megoldás születik. Én nagyon 
köszönöm mindenkinek a munkáját ezzel a kapcsolatban, és remélem, hogy 
ez tényleg megoldódik. Ez nagyon fontos a város számára. Főleg a város, de 
én úgy gondolom, és kiemelhetném a körzetemet is. És nemcsak a zöld 
SZTK, hanem annak a környezete is én úgy gondolom, hogy meg fog újulni. 
Úgyhogy köszönöm szépen. Nem kívánom húzni tovább a szót, mert így is 
túlléptem a megszokott keretemet. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Amely politikai szereplők a Fidesz-frakción kívül szeretnének ehhez, ennek a 
kislánynak a sorsa kapcsán kialakult gyűjtéshez úgymond hozzájárulni, akkor 
Friedrichné Pethő Ilona kolleganőmet legyenek kedvesek keresni ezzel 
kapcsolatban. Besztercei képviselő úr második hozzászólása. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Lőrinczi Konrád képviselő úrnak szeretném jelezni, hogy 
szeptemberben én elmondtam, hogy az 1418/2016.-osról van szó, sőt, szó 
szerint idéztem pontosan ugyanazt a mondatot, hogy kizárólag európai uniós 
alapokból származó támogatások bevonásával valósuljanak meg. Nem öntől 
várok választ. Az önkormányzattól, illetve a hivataltól várok választ, illetve 
polgármester úrtól a Modern Városok Program dunaújvárosi 
megvalósításával kapcsolatban, tehát hogy ameddig Magyarország 
miniszterelnöke egy éven keresztül turnézott Magyarországon a megyei jogú 
városok között ezzel a Modern Városok Programmal, és az utóbbi másfél év 
során nagyon sok megyei jogú városban hasonló szerződést írtak alá, mint 
Dunaújvárosban. Nagyon sok megyei jogú városban eddig semmi nem történt 
konkrétan. Fehérvár egy évvel előttünk írta alá, 2015 májusában írta alá a 
szerződést a Modern Városok Programban való részvételről a 
miniszterelnökkel. Fehérváron egy kapavágás nem történt ez alatt az idő 
alatt. De hogyha a Pannon Lapok Társaságának a zalai verzióját olvassa 
esetleg, ott is nagykanizsaiak leírták, hogy eddig konkrétan semmi nem 
történt. Ők is egy évvel előttünk kapták meg ezt a szerződést, ezt a 
lehetőséget. És mivel korábban nemzeti források voltak erre a programba 
beígérve, és ebből a nyári kormányrendeletből az derült ki, hogy amelyik 
operatív programba elszámolható azt csak uniós forrásból lehet 
megvalósítani, én ezért kérdeztem meg nemcsak én, hanem több képviselő-
társam is a hivataltól és polgármester úrtól, hogy mennyiben érinti ez a 
dunaújvárosi Modern Városok Program életét, lefolyását, megvalósítását, és 
hogy ez mennyiben változtat és mennyiben alakítja a terveket. Tehát itt nem 
arról van szó, hogy nem valósul meg, hanem információt kérek arról, hogy 
mennyiben érinti ez a kormányrendelet a mi Modern Város Programunk 
megvalósulását. És erre a hivataltól várok választ, illetve polgármester úrtól, 
nem öntől, képviselő úr. Iván László képviselő úr megemlített, de nem 
találtam rám vonatkozó részt benne. Természetesen a kislány támogatásával 
kapcsolatban maximálisan egyetértek, és támogatásra gondolok én is 
személy szerint. Hát a zöld SZTK-val egyértelmű, ugye a Modern Városok 
Programba betették. Azt gondolom, hogy az épület sorsát rendezni, tehát 
nincs közöttünk ebben semmilyen vita. Ami polgármester úr közös 
koszorúzási megjegyzéseit illeti, polgármester úr, pontosan itt látszik az a 
gyűlölködés, ami önben és a pártjában benne van, de megnyugtatom, nem 
jutott eszembe, hogy a DK együtt koszorúzzon a Fidesszel, tehát ilyen, nem 
gondoltam rá, és valószínűleg a következő években sem fogok. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Na, ezzel nagyon egyet tudok érteni. A napirendet lezárva szeretném önöket 
az elmúlt hónap fontosabb eseményeiről tájékoztatni. Amelyet magam első 
helyre írtam, és legfontosabbnak tartanék ez maga a népszavazás és annak 
a lebonyolítása a városban. Én megköszönöm annak a közel tizenötezer 
dunaújvárosi választópolgárnak, aki október 2-án részt vett a népszavazáson, 
véleményt formált a keresztény Magyarország jövője szempontjából oly 
sorsdöntő kérdésben, és Dunaújvárosban is 98%-a, ezen érvényesen 
szavazó választópolgárok 98%-a nem ért egyet a kötelező betelepítési 
kvótával. Ennek kapcsán egy támogató levelet fogalmaztam meg 
miniszterelnök úr felé, amelyet a népszavazást követő napokban meg is 
kapott a miniszterelnökséget vezető miniszter úr. Megköszönöm a Helyi 
Választási Iroda vezetőjének, jegyző asszonynak, valamennyi munkatársnak 
a hivatalból, akik október 2-án, illetve az azt megelőző napokban, hetekben a 
törvényes lebonyolítás érdekében népszavazás előkészítése és aznapi 
tevékenységében részt vettek. Megköszönöm a Helyi Választási Bizottság 
valamennyi általunk választott vagy pártok által delegált személynek az 
objektív törvényes munkáját, valamint megköszönöm Dunaújváros 
negyvenhét szavazókörében helyet foglaló önkormányzat által választott vagy 
éppen pártok által delegált, leginkább csak jobbikos, illetve fideszes 
delegáltak ültek, meg néhány MSZP-s delegált ült a szavazókörökben. De a 
törvényes munkáját a negyvenhét szavazókörben biztosítani tudták. Nagyon 
megható esemény volt szeptemberben a Jószolgálati Otthon Közalapítvány - 
üdvözlöm igazgatónőt - Jószolgálati Otthon Közalapítvány és a Lorántffy 
középiskola által közösen szervezett divatbemutató a Dózsa Mozi 
épületében. Sajnálom, hogy rajtam kívül igazából közgyűlési képviselő nem 
vett részt ezen a rendezvényen. Megható volt nézni, hogy hogyan, a 
Jószolgálati Otthon gondozottjait hogyan érintette meg a divat, hogyan 
készültek erre a rendezvényre, és köszönet a Lorántffy középiskola 
pedagógusainak, szakképzésben résztvevő tanulóinak, hogy ebben oly nagy 
szívvel, oly nagy örömmel segítették a Jószolgálati Otthon három arcát, két 
ifjú hölgyet és egy fiatalembert ebben a felkészülésben. Mórocz Erika 
Nonprofit Turisztika Kft. ügyvezetőjének, illetve valamennyi munkatársának 
meg kell, hogy köszönjem az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek!” két 
napos hétvége, Szent Mihály napi események kapcsán a rendezvények 
lebonyolítását. A katasztrófavédelem jelzései alapján kb. duplája volt a 
Wellhello együttes koncertjén résztvevő fiatalok száma az általam jobban 
kedvelt Honeybeast együttesen résztvevők számánál. Egész nagy őrület volt. 
Gyakorlatilag Szegedről, Budapestről külön buszokkal jöttek a koncertekre. 
Tudni kell, hogy a Wellhello nem tart ingyenes koncertet sehol az országban, 
Dunaújváros volt ebben az évben az egyetlen. Már ingyenest úgy értem, ők 
természetesen megkapták a szerződésben foglalt összeget. Hanem 
ingyenes, mert belépődíjat nem kértek a jelen lévő fiataloktól. Vasvári iskola. 
Mint oly sok minden, a Vasvári iskola is 65 éves az idén. Ezt ünnepelte 
szeptember 30-án, pénteken egy iskolahét lezárásaképpen a Városháza 
téren a Vasvári iskola valamennyi tanulója, korábbi diákjai, sportolók, olimpiai 
bajnokok, világbajnokok, pedagógusok. Öröm volt nézni. Legyünk büszkék 
arra, hogy függetlenül attól, hogy ki a fenntartó, és ki az üzemeltető. Azért a 
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gimnázium, azért a Vasvári iskola, azért a Móricz iskola intézményünk a 
város iskolái voltak, vannak, és maradnak is a jövőben. Úgyhogy 
foglalkoznunk kell, törődni kell az oktatási intézményeinkkel. Október 6-a. 
Köszönöm a hivatalnak, a sajtószóvivő asszonynak, Tóthné Záhorszky Margit 
igazgató asszonynak a nemzeti gyásznap maradéktalanul sikeres 
megtartását, lebonyolítását, és egyúttal kérem is a képviselőket, hogy október 
23-án, ez a valamennyi, teremben jelen lévő, illetve a televízió 
nyilvánosságán keresztül a dunaújvárosi polgárokat, akik érdeklődnek, hogy 
a hatvanadik, az ’56-os események hatvanadik évfordulója kapcsán 9,00 
órakor találkozzunk a kopjafánál, koszorúzzunk így vagy úgy, helyezzük el a 
megemlékezés virágait. Majd a képviselőket pedig invitálom a Bartókba egy 
ünnepi megemlékezésre 11,00 órára, illetve kedves meghívott vendégeket 
egyúttal a „Dunaújvárosért-díjak” méltó átadására is sor fog kerülni. 
Lassingleitner Fruzsina képviselő asszonnyal, Nagy Zoltánné képviselő 
asszonnyal és Lőrinczi Konrád képviselő úrral egy nagyrszerű rendezvényen 
vehettünk részt, - mikor is -, két hete pénteken az Aprók Háza Óvodában, 
immáron negyedik dunaújvárosi óvodában került sor ugye az Ovi Foci 
Közalapítvány és az önkormányzat közös pályázati megvalósításból 
kialakított műfüves kispályának az átadásán. Hát öröm volt nézni az ovis 
gyerekeket, ahogy abban a nem egészen kellemes időjárási körülmények 
között használatba vették a műfüves pályát. Ígéretet tettem úgymond az 
önkormányzat nevében, hogy amennyiben lesz pályázati lehetőség, márpedig 
dr. Molnár Andrea kuratóriumi elnöktől megtudtuk, hogy lesz, akkor januárban 
a Hankook segítségét megpróbálva ismét megnyerni, önkormányzatunk egy 
következő műfüves pálya megvalósítása kapcsán pályázatot fog benyújtani. 
Dobráné Szabó Márta igazgatónővel találkoztam a Bölcsőde Igazgatóság 
igazgatójával az elmúlt héten. Igazgató asszony tájékoztatott a bölcsőde, 
amely továbbra is ugyebár városi intézmény maradt, a bölcsődék 
tevékenységéről, a közös együttműködési lehetőségeinkről, és egyúttal 
megragadom az alkalmat, hogy tájékoztassam önöket, hogy igazgatónő kérte 
a negyvenéves hölgyeket érintő munkaviszony beszámítása alapján a 
nyugdíjba vonulásának a lehetőségét. Én ezt a fórumot is megragadva meg 
szeretném köszönni Dobráné Szabó Márta igazgatónőnek a közel tízéves, 
igen magas színvonalon végzett szakmai munkáját. Pedagógusból, ugye 
Szórád iskola pedagógusából lett a Bölcsőde Igazgatóság nagyszerű 
vezetője. Én kívánok önnek és valamennyi kedves családjának nagyon jó 
egészséget és sok boldogságot a következő, önök előtt álló évtizedekre. Dr. 
Kovács Péter, a Járási Hivatalt vezető úrral a múlt héten találkozva a 
Kormányhivatal, a Járási Hivatal, illetve az önkormányzat előtt álló közös 
feladatokról tartottunk megbeszélést. Hát a legizgalmasabb program az most 
kedden volt, amikor is fogadtam Palkovics köznevelési államtitkár urat. Hát 
finoman fogalmazva, ez nem volt egy túl baráti hangnemben lefolytatott 
beszélgetés. Rektor úrral fogadtuk a polgármesteri tárgyalóban, mert ugye 
felsőoktatási államtitkár, valamint köznevelési államtitkár. Itt a KLIK, az 
intézmények átadása meg az egyetem jövője kapcsán volt egy informális 
egyeztetésünk államtitkár úrral. Mórocz Erika igazgatónő tegnap az 
önkormányzatunk nevében a város kenyere program legújabb átadó 
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ünnepségén vett részt a Családok Átmeneti Otthonában. Az akció a 
Széchenyi Pékség - ez itt a reklám helye - a Széchenyi Pékség 
támogatásával a jövőben is folytatódott, folytatódik, és pont a Bölcsőde 
Igazgatóság lesz a következő megcélzott állomás. Úgy ítélem meg, hogy 
mindenképpen jó helyre, méltó helyre kerül az az összeg, amelyet a 
dunaújvárosiak a dunaújvárosi kenyér megvásárlásával kenyerenként ötven 
forinttal támogatják a kis bölcsiseket.  
 
Aki a tájékoztatót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
620/2016. (X.20.) 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. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó: a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a második napirendi pontunkra a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
621/2016. (X.20.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal adóigazgatási 
feladatokat ellátó dolgozók anyagai érdekeltségi rendszeréről szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Rátérünk a harmadik napirendi pontra. Ez a hivatalunk gazdasági 
igazgatóságának pénzügyi és költségvetés… Nem, ez már külön osztály. 
Bocsánat! Adóosztályán dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 
rendeletünk megalkotása. Egy „A”, egy „B” és egy „C”. A különbség, hogy 
hány havi a támogatás összege. Egyébként ez egy fontos terület, és fontos 
motiváció úgymond az adóügyben dolgozók szempontjából. Én az 
egészséges középútra tennék javaslatot. Ez a két havi összegre a „B” 
változattal. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendelettervezet „B” változatát – mellette szavazott 
13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 
1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és megalkotta a 25/2016. (X.21.) önkormányzati 
rendeletet.  
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés elfogadta, és eredményes munkát kívánok! 
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4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 
államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 37/2015. 
(XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

A következő, államháztartáson kívüli források átvételéről szóló rendeletünk 
módosítására kerül sor. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 
fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és megalkotta a 26/2016. (X.21.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az új kolleganő érdekében megpróbálom egy kicsit lassabban. Kedves Bea! A 
közgyűlés elfogadta. 

 
5. Javaslat a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálására és az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

A következőkben a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatáról tárgyalunk. 
Felhívom a figyelmet, hogy külön kell döntetünk egy határozati javaslat és 
külön egy rendelettervezetről.  
 
A határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

622/2016. (X.20.) határozata  
a Hamburger Hungária Kft. vételi ajánlatának elbírálásáról és az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

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

hogy az önkormányzat tulajdonában lévő dunaújvárosi 3664/1 hrsz.-ú, 3709 m² 
nagyságú kivett közterület megnevezésű ingatlan a kérelmező Hamburger 
Hungária Kft. részére értékesítésre kerüljön 4.500.- Ft/m² vételáron, azaz 
16.690.500.- Ft, azaz Tizenhatmillió-hatszázkilencvenezer-ötszáz forintért azzal, 
hogy szerződés aláírására kizárólag az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről 
szóló 15/2015. (I.18.) önkormányzati rendelet módosításának hatálybalépését 
követően, azaz 2016. október 21. után kerülhet sor. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza határozat mellékletét képező adásvételi 
szerződés megkötésére. 

 
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 nap 
- az adásvételi szerződés megkötésére: a határozat közlésétől 

számított 60 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Akkor most a rendelettervezetről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és megalkotta a 27/2016. (X.21.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
6. Javaslat a közvetlen uniós finanszírozás (ELENA) támogatási projekt 

megvalósítására kötendő konzorciumi megállapodásról 
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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 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Közvetlen uniós (ELENA) támogatási projekt konzorciumi megállapodás. 
Amennyiben a közgyűlés támogatja, akkor megkérem Gombos 
alpolgármester urat, hogy a mai napon önkormányzatunk nevében, de 
helyettem, más program miatt Budapesten a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumban fél 4-kor – a pecsétet ne hagyja itthon – fél 4-kor legyen 
kedves aláírni a megállapodást. 
 
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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Cserni Béla jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még plusz egy 
igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 14 igen szavazat, távol 
lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
623/2016. (X.20.) határozata 

a közvetlen uniós finanszírozás (ELENA) támogatási projekt megvalósítására 
kötendő konzorciumi megállapodásról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közvetlen uniós finanszírozás (ELENA) 
pályázat benyújtásáról, valamint az erre vonatkozó konzorciumi együttműködési 
megállapodás jóváhagyásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozza: 
 
1. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határozott, hogy pályázatot nyújt 

be az ELENA projektfejlesztési támogatás elnyerése érdekében. 
 

2. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az ELENA projekt kapcsán 
kötendő, az előterjesztés mellékletét képező konzorciumi megállapodás-tervezetben 
megfogalmazott feltételt, nevesített jogokat és kötelezettségeket. A tervezett Tagok 
jóváhagyása esetén Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza 
Cserna Gábor polgármestert az ELENA projekt kapcsán kötendő konzorciumi 
megállapodás aláírására. A Közgyűlés az előterjesztés 1. sz. mellékletében található 
közbeszerzési szabályzat alkalmazását írja elő a projekt megvalósítása során. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ELENA projekt előkészítési 
feladatokra 8.000.000 Ft-ot biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2016. évi költségvetése 5.b. melléklet „Pályázati önerő” sor 
terhére nevesített önálló sor elnevezéssel. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2016. október 28. 
- a konzorciumi megállapodás aláírásához 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
7. Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a 

megyei jogú város területén és várostérségében” tárgyú projekt 
vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerezési szaktanácsadói 
tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok bekérésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

TOP-os program. Helyi foglalkoztatás együttműködések. Ugye ennek 
kapcsán volt itt Cseresnyés államtitkár úr. Mi a probléma? És most mit 
csináljak? Ja, jó. Beácska! Rögzítette? Köszönöm. Közbeszerzési tanácsadói 
tevékenység ajánlatok bekérése. Egy új ajánlatkérés mellékletet kaptak meg 
képviselő-társaim az ülés elején. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, 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 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
624/2016. (X.20.) határozata 

a TOP-6.8.2-15 kódszámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú 
város területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős 
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására vonatkozó 

árajánlatok bekéréséről 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a TOP-6.8.2-15 „Helyi 
foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú város területén és 
várostérségében” címmel megjelent pályázat keretében az az informatikai 
eszközök beszerzését és a szakmai megvalósításhoz kapcsolódó tanulmányok 
elkészítését végző gazdasági szereplő kiválasztása érdekében felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására az alábbi gazdasági 
szereplőktől kérünk árajánlatot: 

 
a) EuProcure Consult Közbeszerzési Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

1075 Budapest, Holló utca 10. IV. em. 4001 
Cégjegyzékszám: 01 09 952942 
Adószám: 23100424-2-42  
e-mail: eupconsult@eupconsult.hu 

 
b) Ész-Ker Kft. 

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

 
c) PROVITAL Fejlesztési és Tanácsadó Kft. 

1123 Budapest, Alkotás u. 53. E. ép. III. em. 
Cégjegyzékszám: 01 10 046510 
Adószám: 14969205-2-43  
e-mail: info@provitalzrt.hu  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városfejlesztési igazgató 
Határidő: az ajánlatkérés megküldésére: 2016. október 28. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 
szereplő feladat végrehajtásához szükséges forrást – max. 180 ezer Ft 
keretösszeget – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelete 5. melléklet 23. alcímben szereplő TOP programok 
előirányzat keretének terhére nevesíti. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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



40 
 

8. Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP-6.2.1-15 Családbarát, 
munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése c. 
felhívásra benyújtott nyertes pályázatok megvalósításra érdekében 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Itt már nyertes pályázatokról döntünk, pontosabban felhívásra benyújtott 
nyertes pályázatok megvalósítása érdekében. Ez a családbarát intézmények 
fejlesztése TOP-os pályázat keretében.  
 
Előbb a I. határozati javaslatról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – 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 (Cserni Béla), távol lévő 1 
fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
625/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci megújul c. pályázat  

konzorciumi megállapodásainak aláírásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00001 Makk Marci 
megújul című projekt vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű 
u. 41. Irodaház Kft-vel a projekt megvalósítása érdekében. 

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

1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a konzorcium 
alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és annak 
dokumentumait aláírja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő:  2016. november 30. 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a II. határozati javaslatról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – 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 (Cserni Béla), távol lévő 1 
fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
626/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi Óvoda felújítása c. pályázat 

konzorciumi megállapodásainak aláírásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.2.1-15-DU1-2016-00002 Dunaújvárosi 
Óvoda felújítása című projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel a projekt megvalósítása érdekében. 

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

1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, és a konzorcium 
alakításáról szóló támogatási szerződés módosítási kérelmét és annak 
dokumentumait aláírja.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő:  2016. november 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

9. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütemének 
előkészítésére irányuló döntések meghozataláról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

A következőben a labdarúgó stadionfejlesztés 2. ütemének előkészítésére. 
Megkérem Szabó Imre igazgató urat, hogy legyen kedves a határozati 
javaslatot nagyon röviden összefoglalni.  
 

Szabó Imre városfejlesztési igazgató: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A határozati javaslat rövid 
lényege az, hogy egy tervezési, tehát az első, hogy Dunaújváros kívánja ezt a 
beruházást lebonyolítani. Ennek érdekében egy tervezési programot kell 
elfogadnia, és ezt a tervezési programot a Magyar Labdarúgó Szövetséggel 
és a lebonyolító BMSK Zrt.-vel közösen végrehajtani olyan szintre, hogy 
ezután létrehozható legyen az ezzel kapcsolatos támogatási szerződés. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Hozzászólás hiányában… Bocsánat! Tóth Kálmán elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Jó 
lenne, ha ezt a művet most már befejeznénk végre. Azt gondolom, most már 
mindenkinek az lenne a célja, hogy ez a művelet befejeződés megtörténjen. 
És ami nekem a legnagyobb szívfájdalmam, az, hogy nagyon szeretném, 
hogyha az utánpótlás játszhatna ebben a stadionban. Nagyon rosszul 
veszem ki, hogy ebben a pályán, amelyik szerintem az egyik legjobb gyeppel 
rendelkezik, utánpótlás korú játékosok alig mehetnek be ebbe a stadionba 
játszani. És én nagyon szeretném, mert azt gondolom, hogy az utánpótlás 
nevelés és egyéb más célok érdekében nagyon fontos lenne, hogy a 
gyerekek bent tudjanak mérkőzéseket játszani. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen. Hát itt kezdődnek ugye a problémák. Márhogy önnek az elhangzottakkal 
maximálisan igaza van, és egyet is értek. Pedagógusként a sportban, a 
nevelésben az utánpótlásnál fontosabb terület nincs, és nem is lehet. Ugye a 
probléma ott kezdődik, hogy amíg a Kézilabda Akadémia ugye mondjuk a 
város saját cége – ha lehet így mondani –, gazdasági társasága, sajnos nem 
tudom, hogy miért nem mehetnek be az utánpótlás korú gyerekek. Ebben 
folytassunk egy közös oknyomozó munkát, képviselő úr, mert én erről nem 
tudtam. De ez nyilvánvaló, az egyesület környékén kell keresni a megoldás 
kulcsát. Egyébként egyetértek önnel. Aki… Szavaztunk már? Nem. 
 
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem 
szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
627/2016. (X.20.) határozata 

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütemének 
előkészítésére irányuló döntések meghozataláról 

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

„Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes állami és 
önkormányzati sportkultúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek 
biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. 
kormányhatározat”-ban megnevezett 400 millió forint keretösszegű támogatásban, 
valamint a „Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. 
törvény”-ben meghatározott 500 millió forint forrásban (továbbiakban: fejlesztés II. 
ütem) meghatározott fejlesztésére irányul. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletében szereplő 

tervezési program egyeztetési anyagát elfogadja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

2. pontban elfogadott tervezési program egyeztetési anyagát egyeztesse le az MLSZ-
el és a BMSK Zrt.-vel. 

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

3. pont szerint előkészített tervezési programot küldje meg az NFM-nek és az alapján 
működjön közre a támogatási szerződés előkészítésében. 

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

szerint elfogadott tervezési program alapján dolgozza ki a tervezővel kötendő 
vállalkozási szerződés tervezetet és készítse elő a tervező kiválasztásáról szóló 
közbeszerzési eljárás megindítását a BMSK Zrt.-vel együttműködve.  

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

1.-5 pontban foglalt feladatok során a szükséges döntéseket hozza meg és írja alá.  
 
7. 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 
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Határidő:   2016. december 30. 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli, hogy az 1., és 5., pontban 

foglalt feladatra 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 elfogadásáig. 

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

foglalt feladatra irányuló döntésnek megfelelő bruttó 900 millió Ft keretösszegű 
támogatást (fejlesztés II. ütem) és annak felhasználására bruttó 900 millió Ft 
stadionfejlesztési kiadások elnevezésű előirányzati sort a 7.a mellékletben a 2017. 
évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet előkészítése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

                      a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                     a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a 2017. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

adóhatósági elektronikus ügyintézés bevezetéséhez szükséges többletforrás 
biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Adóhatósági elektronikus ügyintézés bevezetése című napirend. 
Többletforrás biztosítása. 
 
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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
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László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
628/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala adóhatósági elektronikus 
ügyintézés szoftver fejlesztéséhez szükséges többletforrás biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az adóhatósági elektronikus ügyintézés 

szoftver fejlesztésére 4.073.525 Ft többletforrást biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletében a 7/a melléklet 17. Önkormányzati 
jogalkotás alcímben Szoftver fejlesztés elnevezésű új soron, a 2016. évi költségvetési 
rendelet 3. melléklet Közhatalmi bevételek jogcím soron megnövelt előirányzat 
terhére.  

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

foglalt döntést a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

 
11. Javaslat a 2016. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának 

az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Nem tudom, az korfüggő, hogy romlik az ember látása? Azt mondja, állami 
támogatás módosítása… – Pedig még csak jövő héten lesz a születésnapom. 
Tehát annyira még nem érzem magam idősnek. – Az önkormányzat 
költségvetéséből történő rendezése. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
629/2016. (X.20.) határozata 

a 2016. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat  költségvetésében történő rendezésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

2016. május 15-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az 
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 18.257 E Ft-tal csökken. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 
csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetését módosítja. 
Intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 1.233 E Ft-tal.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Óvoda költségvetését 
módosítja. Intézményfinanszírozás csökken, a bér és járulékok kiadásai csökken 384 
E Ft-tal, a dologi kiadás csökken 6.259 E Ft-tal.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet költségvetését módosítja. Intézményfinanszírozás csökken, élelmezés 
dologi kiadás csökken 5.318 E Ft-tal. 

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

b melléklet intézményi tartalék terhére 7.243 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt 
nem illető többletbevétel miatt 2.180 E Ft a tartalék javára jóváírás történik. 

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

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

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

    a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2016. október 27. 
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12. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 
foglalkoztatottak 2017. évi béren kívüli juttatására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Intézményeink jövő évi, intézményeinkben foglalkoztatottak jövő évi béren 
kívüli juttatásánál egy „A” és egy „B” változatot tartalmaz a napirend. Én 
javaslatot tennék most az alacsonyabb összegre költségvetés függvényében, 
és kérem az intézményvezetőket, hogy tolmácsolják az intézmények 
irányába, hogy különös tekintettel leszek a jövő évi költségvetés tervezésénél 
arra, hogy ez a különbözet, amelyet most nem szavazna meg esetleg a 
közgyűlés, az mindenképpen bekerüljön a jövő évi költségvetésbe. Magyarul 
a jövő évben valamikor az az ötezer forint kompenzálódjon nyolcezer – ha jól 
mondom fejből – nyolcezer forintra. Kedves Igazgatónő! Annára nézek. 
Magyarul azt kérem, hogy úgy legyenek kedvesek kommunikálni, hogy egy, 
fontosnak tartjuk a kérdéskört. A jelenlegi költségvetési feltételek nem adottak 
az „A” változat jelenlegi támogatásához, de minden további nélkül, és meg is 
kérem önt, hogy kérdezzen majd rám februárban, hogy akkor ezzel mi van, 
vagy márciusban, amikor legkésőbb ugye elfogadtuk a költségvetést, hogy 
hogyan történik meg a jövő évben ez a bizonyos kompenzálás, amelyre most 
itt ígéretet tettem. A „B” változatról döntünk. 
 
Tessenek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
630/2016. (X.20.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 2017. évi 
béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról 

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

önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak béren kívüli 
juttatásban részesüljenek 2017. január 1-től 2017. december 31. napjáig.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények részére az 1. pontban meghatározott béren kívüli juttatás és a 
munkáltatót terhelő adó és egészségügyi hozzájárulás 2017. évi fedezetét az 
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engedélyezett létszámra vonatkozóan az alábbiak szerint biztosítja: 
 

Kiemelt kiadási előirányzat Éves kiadás 2017. 
évben (Ft) 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (121 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

7.260.000.- 
2.505.426.- 
9.765.426.- 

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai (169 fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

10.140.000.- 
3.499.314.- 

13.639.314.- 

Útkeresés Segítő Szolgálat (60,05 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

3.603.000.- 
1.243.395.- 
4.846.395.- 

 
Dunaújvárosi Óvoda (230,5 fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

13.830.000.- 
4.772.733.- 

18.602.733.- 

Intercisa Múzeum (16 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

960.000.- 
331.296.- 

1.291.296.- 

Egészségmegőrzési Központ (9 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

540.000.- 
186.354.- 
726.354.- 

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (33 
fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.980.000.- 
683.298.- 

2.663.298.- 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (132 
fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

7.920.000.- 
2.733.192.- 

10.653.192.- 
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József Attila Könyvtár Dunaújváros (25 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.500.000.- 
517.650.- 

2.017.650.- 

Mindösszesen (795,55 fő):  

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

47.733.000.- 
16.472.658.- 
64.205.658.- 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye 
figyelembe, az intézmények költségvetését a 2. pontban meghatározott összeggel 
emelje meg. 

 
 Felelős:     - a költségvetés előkészítéséért: 
          a jegyző 
        - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:     a 2017. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az önkormányzat 

fenntartásában lévő intézmények vezetőit, hogy a béren kívüli juttatás 
elosztásának szabályait belső szabályzataikban rögzítsék. 

 
 Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  
                          az intézményvezetők 
 Határidő:  2016. december 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére. 
 
 Felelős: -  a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat közlésére 2016. október 28. 
 
13. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási 

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

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

A Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatás. Üdvözlöm 
igazgatónőt és Juhász Katalin asszonyt! Megvárjuk az igazgató asszonyokat. 
További szép napot kívánok! Csókolom! Megkötött támogatás. Nem tudom, 
hogy Kecskés Rózsa igazgatónő kívánja-e kiegészíteni… Nem. Köszönöm. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
631/2016. (X.20.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal megkötött támogatási 
szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 

támogatás iránti kérelmének elbírálásáról szóló 23/2016. (I.21.) határozat 1. pontját 
az alábbiak szerint módosítja: 

 „1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 
részére 2 db betegemelő készülék és 4. db heveder beszerzéséhez 552.840.- Ft, 
azaz ötszázötvenkétezer-nyolcszáznegyven forint összegű vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a határozat melléklete szerinti támogatási szerződésben 
meghatározott feltételekkel.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 23/2016. (I. 21.) 

határozat alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal 2016. február 22-én 
megkötött támogatási szerződés 2.2.a) pontja és 3.1. pontja a határozat 1. pontjának 
megfelelően módosuljon azzal, hogy a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére a 
2016. február 22-én megkötött támogatási szerződés alapján már átutalt 1.000.000.- 
Ft és az 1. pontban meghatározott 552.840.- Ft különbözetét, 447.160.- Ft-ot a 
Közalapítvány köteles az önkormányzat részére az e határozat melléklete szerinti 
módosító szerződés aláírását követő 30 napon belül visszautalni. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban 
meghatározott döntés alapján a határozat melléklete szerinti támogatási szerződés 1. 
számú módosítását írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért  

          a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
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          a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2016. október 28.  

  - a szerződés aláírására: 2016. november 4. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-2. pontban 

foglalt intézkedést a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős:  - 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 
                    időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tudom, tartozom egy időponttal. 
 
14. Javaslat a „Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő 

lakosainak háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a 
felnőtt és gyermek ambuláns, illetve lakóhelyen történő orvosi ügyelet 
„központi telephelyen” való teljes körű ellátása feladat-ellátási szolgáltatási 
szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítására vagy 
másik ajánlatkérővel való szerződéskötésre és az eljárások eredményes 
lefolytatásáig szükséges döntések meghozatalára 
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 
                     az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont orvosi ügyelet. Hát, ez nálam kicsapta a 
biztosítékot. Van egy jól működő működtető, meg van a kórház, aki korrektül, 
egyébként korrektül bead egy negyvenmillió forinttal drágább ajánlatot. Hát, 
ha erre a költségvetési forrásunk meglenne, akkor nyilvánvalóan az előző 
napirendnél nem a “B”, hanem az “A” változatról döntött volna az 
önkormányzati többség. Én felhívom a figyelmüket, hogy semmiképpen ne 
kövessük el azt a hibát, hogy ugyan a dunaújvárosi kórházról beszélünk, ne 
egy negyvenmillió forinttal, közel negyvenmillió forinttal drágább ajánlatot 
fogadjon el a közgyűlés, miközben a jelenlegi működtetővel szakmai 
problémák nem merültek fel. Én az “A” változatra tennék javaslatot. 
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Aki 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 (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Tóth Kálmán), 
távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
632/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő lakosainak háziorvosi 
és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen a felnőtt és gyermek ambuláns, 
illetve lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi telephelyen” való teljes körű 
ellátása feladat-ellátási szolgáltatási szerződés keretében” tárgyú közbeszerzési 
eljárás megindításáról vagy másik ajánlatkérővel való szerződéskötésről és az 

eljárások eredményes lefolytatásáig szükséges döntések meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. február 1. és 2020. január 31. 

napjáig terjedő határozott időre „Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén élő lakosainak háziorvosi és gyermekorvosi ügyelet, valamint a településen 
a felnőtt és gyermek ambuláns, illetve lakóhelyen történő orvosi ügyelet „központi 
telephelyen” való teljes körű ellátása feladat-ellátási szolgáltatási szerződés 
keretében” a Közbeszerzési törvény 113. §-a alapján nemzeti eljárásrendben 
lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárást indít a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint. 

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

meghatározott közbeszerzési eljárásban az 
 
     a) Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zártkörűen Működő 
  Részvénytársaságot (1145 Budapest, Thököly út 165. I. em. 5.) 
          
     b) FŐNIX-MED Egészségügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő 
  Részvénytársaságot (1125 Budapest, Váci út 198.) 
          
    c) PRO-MED Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Betéti Társaságot (2030 
  Érd, Ágota u. 8.) 
         
 hívja fel ajánlattételre. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

ajánlattételi felhívásokat küldje meg a 2. pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

               -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
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                         a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2016. október 28. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

közbeszerzési eljárásban az érdemi döntések meghozatalára és arra, hogy a 
közbeszerzési eljárásban nyertes pályázóval az ajánlattételi felhívás mellékletét 
képező feladatellátási szerződést aláírja. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

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

Határidő:  2017. január 31.  
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott 

közbeszerzési eljárás fedezetéül az alábbi bontásban a következő fedezetet 
biztosítja: 

   
 2017. évben – 11 hónapra  –  összesen: 15.400.000,- Ft  
 2018. évben – 12 hónapra  –  összesen: 16.800.000,- Ft  
 2019. évben – 12 hónapra  –  összesen: 16.800.000,- Ft 
 2020. évben –  1 hónapra   –  összesen:   1.400.000,- Ft  
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 5. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást az 5. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017., 2018., 
2019., 2020. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
       Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
      a polgármester 
   - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     - a határozat végrehajtásáért:  
     a jegyző 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
     a pénzügyi bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
            - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
      - a költségvetési rendelet-tervezet előkészítésében való 
                         közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő:  - a közbeszerzési felhívás közzétételére: 2016. október 28. 
     - az elbírálásra és szerződéskötésre: a felhívásban megjelölt határidő 
        - a kötelezettségvállalásról: 2017., 2018., 2019., 2020. évi 
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                           a költségvetési rendelet-tervezet előkészítésének időpontja 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott 

közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatásáig, legfeljebb azonban 2017. január 
31. napjáig járul hozzá ahhoz, hogy az orvosi ügyelet működtetésére 2015. május 1. 
napjától megkötött feladat-ellátási szerződés az Inter-Ambulance Egészségügyi 
Szolgáltató Zrt.-vel (1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5.) a közfeladat ellátása 
érdekében, változatlan feltételek mellett, meghosszabbításra kerüljön és a jelen 
határozat 2. számú mellékletét képező szerződésmódosítást a polgármester aláírja. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 7. pontban meghatározott feladatra – 

tekintettel arra, hogy a 2016. évre a fedezet a költségvetésben rendelkezésre áll – 
2017. január hónapra összesen 1.197.000,- Ft fedezetet biztosít. 

 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 7. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetés soron következő 
módosításakor és a 2017. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a szerződés meghosszabbításáért  

      a polgármester 
      - a szerződés meghosszabbításában való közreműködésért  
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
   - a határozat végrehajtásáért:  
     a jegyző 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
     a pénzügyi bizottság elnöke 
     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
            - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
     - a költségvetési rendelet-tervezet előkészítésében való 
                        közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: - a szerződés meghosszabbítására: 2016. október 28. 
    - a kötelezettségvállalásra: a 2016. évi költségvetés soron következő 
                         módosítása, illetve a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet 
                         előkészítésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
15. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátásra érdekében dr. Krizsán Gábor 

fogorvossal kötött feladatellátási szerződés módosítására 



55 
 

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

A következő napirendi pontunk 14-es körzet ellátása érdekében dr. Krizsán 
doktor úrral kötött szerződés módosítására kerül sor. Itt van doktor úr? 
Nincsen. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
633/2016. (X.20.) határozata 

a 14. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Krizsán Gábor fogorvossal 
kötött feladatellátási szerződés 1. számú módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Krizsán Gábor és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. szeptember 6. napján - a dunaújvárosi 
14. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására - létrejött feladatellátási 
szerződést Dr. Krizsán Gábor és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-
dunántúli Területi Hivatal Ártámogatási és Finanszírozási Osztályának kérésére 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, a módosított szerződések aláírására:  
                   2016. november 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
16. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött 

fenntartói megállapodás módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                     az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
 igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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A Bartókkal kötött fenntartói megállapodás módosítása. Igazgató Úr? 
Helyettes? Megkérem a jegyző asszonyt, hogy levélben forduljon Őze Áron 
igazgató úrhoz, hogy legyen kedves megtisztelni, mint a fenntartó nevében 
ha mondhatom. Egyéb elfoglaltság esetében van kettő szakmai helyettese 
Őze Áron igazgató… három, a gazdaságival együtt, valaki legyen kedves 
ilyenkor a költségvetési szervünket a saját napirendi pontjuknál helyettesíteni. 
Mivel ez nem történt meg, én indítványozom, hogy a közgyűlés vegye le a 
tárgysorozatából a napirendi pontot, és igazgató úr novemberben tisztelje 
meg a közgyűlést azzal, hogy elfárad. 
 
Úgyhogy aki egyetért a levétellel, az kérem, igennel szavazzon!  
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

634/2016. (X.20.) határozata 
a 16. „Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött 

fenntartói megállapodás módosításáról” című napirend levételéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 16. „Javaslat a Bartók Kamaraszínház 
és Művészetek Házával megkötött fenntartói megállapodás módosítására” című 
napirendet levette tárgysorozatából. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés elfogadta, így a napirendet levettük. Ha a tisztelt hivatali vezetők 
úgy próbálnak a jegyző asszonnyal kommunikálni, hogy mutogatnak, úgy ez 
zavarja az ülésvezetést, és zavarja a város jegyzőjét is. Legyenek kedvesek 
szót kérni! Lehet, hogy a napirendhez mondott volna igazgatónő valamit, de 
ne így! Ez nem az az interaktív műfaj, hanem az az interaktív műfaj, ha 
megnyomjuk a gombot, és szót kérünk.  

 
17. Javaslat a Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezésére és 

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

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezése. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, 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 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
635/2016. (X.20.) határozata 

a Sándor Frigyes szobor felállításának utólagos engedélyezéséről és 
támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utólagosan engedélyezi, hogy 

Rohonczi István Sándor Frigyesről készített bronz mellszobrát a Sándor Frigyes 
Alapfokú Művészeti Iskola (Dunaújváros, Bartók B. út 6/A.) előtti közterületre 
felállítsák. 

 
2. A szobor közvetlen költségeinek fedezete a költségvetési rendelet 7. a melléklet 9. 

sor „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” „Sándor Frigyes szobor” soron 
2.007.000,- Ft, és a 7.b. melléklet „GESZ összevont felújítási kiadásai” soron 
43.263,- Ft rendelkezésre áll. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja 
a jegyzőt, hogy az e 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 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

gondoskodjon szakértő bizottság összehívásáról a szobor átvétele és értékbecslése 
érdekében. 

 
 Felelős:     -   a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
          -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

             a jogi és szervezési igazgató 
  Határidő:        2016. november 15. 
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18. Javaslat a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapítói- és kiadói 
jogainak rendezésére 

 Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújváros Közéleti Hetilap alapítói jogok rendezése. Aki támogatja, 
kérem… Besztercei képviselő úré a szó! Bocsánat! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Én érdeklődni szeretnék, hogy ennek a kiadói jognak, 
ennek van-e valamilyen számszerűsített értéke. Mert hogyha van, akkor 
annak szerepelni kellene, és hogyha van számszerűsített értéke forintban, 
akkor ott gondolom, hogy valami ellentételezésre is szükség lenne ahhoz, 
hogy a kiadói jogok átkerüljenek a Crossborder Film Kft.-hez. Tehát 
érdeklődöm, hogy van-e számszerűsített értéke ennek a kiadói jognak, amit 
most át akar ruházni a közgyűlés. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérem igazgató asszonyt válaszadásra. 
 

Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató: 
 
Erre sajnos nem tudok válaszolni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Az baj. 
 

Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató: 
 
Én inkább azt gondolom, hogy… a jogi értékére nem tudok. Polgármester Úr!  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Akkor köszönöm szépen. Szünetet rendelek el. Legyen kedves 
igazgatónő az ügyintézővel egyeztetni, és szünet után tájékoztatást adni. 
Megvárjuk. Jó. Addig szünetet rendelek el. Képviselő úr, így nem kap a 
kérdésére választ. 
 
Szünet 
 
Szünet után: 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Akkor folytatnánk a munkánkat. Megkérem Izsák képviselő urat, hogy legyen 
kedves a frakciótagokat behívni. Megkérem igazgató asszonyt, hogy legyen 
kedves a képviselő úr, Besztercei képviselő úr kérdésére válaszolni. 
 

Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
rendelkezésre álló adatok, illetőleg a jogszabály alapján azt tudom mondani, 
hogy ez a kiadói jog ez nem egy olyan vagyoni értékű jog, aminek értéke 
lenne. Ebben az ügyben azt történt, hogy a Média Hírközlési Hatóság 
Hivatala, amely nyilvántartja a napilapokat, illetőleg folyóiratokat jelezte, hogy 
a megszűnt Média Duna Investet követően a nyilvántartásban ugye nem 
került átvezetésre a jelenlegi tulajdoni állapot az újságot illetően. Azt 
szeretném még elmondani, hogy ez a megszűnés ugye egy végelszámolási 
eljárás volt, amiben egy külső cég végezte a végelszámolást, és valószínűleg 
elkerülte a figyelmüket ennek a kérdésnek a rendezése. Ennek a pótlására 
kerül most sor. Szeretném azt is elmondani, hogy ugye keretszerződést 
kötöttünk a DVG Zrt.-vel, aki az egész médiarendszert működteti, és 
tudomásom szerint a Crossborderrel a DVG Zrt.-nek üzemeltetési szerződése 
van. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag a Crossborder a kiadói jogokat 
gyakorolja ellenszolgáltatásért. Azt szeretném még elmondani, hogy 
amennyire az ismereteink erről bírnak, a gyakorlatban ezt a kiadói jogot nem 
szokták szerződéssel rendezni. Nem is várja el ezt a Hírközlési Hatóság 
Hivatala. Egy adatlapot kell benyújtani, illetőleg talán egy példát tudott egy 
média szakjogász erről mondani, hogy olyan előfordult, hogy az 
önkormányzat abban állapodott meg a kiadóval, hogy megjelenteti az 
önkormányzati híreket az újságban kvázi ellenszolgáltatásként a kiadói jogok 
gyakorlásáért. De hát jelen esetünkben egy közéleti hetilapról van szó. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Aki elfogadja a határozati… Parancsoljon, képviselő úr! 
Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Másképpen látom ezt a dolgot egy kicsit. Ugye most az 
elmúlt hetekben több újság cserélt gazdát Magyarországon. Adott esetben 
most a Népszavára gondolok, nem a Népszabadságra, ami megszűnt, 
hanem a Népszavára. A Népszavának is a kiadói jogát eladták. Nem a céget, 
nem az újságot, hanem a kiadói jogot adták el, és ezt vásárolta meg egy 
másik cég x forintért, tehát most pontosan nem tudom az összeget, nem is 
akarok találgatni, de az én ismereteim szerint ugyanúgy, ahogy a 
haszonélvezeti jognak meg minden egyéb jognak van egy értéke, én azt 
gondolom, hogy a kiadói jognak is van egy értéke. Lehet, hogy ennek az 
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újságnak a kiadói joga nulla forintot ér. Ezt el tudom fogadni, ha ezt egy 
szakértő, egy jogász vagy bárki leírja, lepecsételi, és aláírja. Tehát abban az 
esetben minden további nélkül. De addig, ameddig a kiadói jogokról nincsen 
egy bármilyen szám leírva nulla és végtelen között, és ez nincs aláírva és 
lepecsételve, addig sajnos ezt nem tudom elfogadni. Hogyha ilyen nincs, 
akkor én javaslatot teszek arra, hogy vegyük le napirendről ezt a pontot, mert 
nem lehet megállapítani per pillanat akkor ennek a kiadói jognak az értékét. 
Hogyha később megállapítják, és valaki leírja, aláírja és lepecsételi, hogy 
nulla vagy x vagy valamennyi, akkor hozzuk vissza, és akkor szülessen róla 
döntés. Tehát ameddig a kiadói jogok nincsenek értékelve bármilyen 
formában, addig én azt javaslom, és erről kérek szavazást, hogy vegyük le 
ezt a napirendet. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ügyrendi javaslat hangzott el, és erről döntenünk kell.  
 
Aki egyetért, hogy a közgyűlés függessze föl a napirend tárgyalását, az 
kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Besztercei Zsolt képviselő javaslatát – mellette 
szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), ellene szavazott 7 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Gombos István, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – nem fogadta el és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

636/2016. (X.20.) határozata 
Besztercei Zsolt képviselőnek a 18. „Javaslat a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” 
című folyóirat alapítói- és kiadói jogainak rendezésére” című napirend levételére 

vonatkozó javaslatáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Besztercei Zsolt képviselő javaslatát, mely 
szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése vegye le tárgysorozatából a 18.  
„Javaslat a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” című folyóirat alapítói- és kiadói jogainak 
rendezésére” című napirendet, nem fogadta el. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés nem fogadta el. A következő hozzászóló Tóth Kálmán képviselő 
úr. 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én a jogi, ügyrendi 
bizottságon is elmondtam az aggályaimat, csak egy mondatot szeretnék. 
Dunaújváros Közéleti Hetilapjáról van szó, és szeretném megkérni, hogy az 
ellenzék is hadd kapjon benne lehetőséget a különböző rendezvényein. Én 
elhiszem, hogy nem a mi újságunk. Tudom, hogy nem én fogok a 
főszerkesztő lenni, de azt a lehetőséget tegyük már meg, hogy lehetőség 
szerint még többet kapjunk. Nem kérünk sokat, csak egy oldalt, egy héten 
egyet és bőven elég lesz. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Ez skandalum. Már nem ez a skandalum, a képviselő úrnak nagyon igaza van. 
Tessék a főszerkesztővel egyeztetni. Nem én vagyok a főszerkesztő. Felháborító, 
hogy önök nincsenek… Itt a főszerkesztő? Főszerkesztő asszony! Ezen azért 
változtassunk. Sok az a heti egy oldal, de majd azért beszélgessünk. De a 
képviselő úrnak maximálisan igaza van. De mivel új egység alakult ki, ez az új 
egységet képviselje ez a hetilap. De egyébként igaza van, mert képviselő urat 
nem nagyon szoktam látni az újságban. Túl mondjuk, hogy nagyon korrektül 
megjelenik, hogy mikor van a képviselői fogadóórája.  
 
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
637/2016. (X.20.) határozata 

a „Dunaújváros Közéleti Hetilapja” c. folyóirat alapítói- és kiadói jogainak 
rendezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a megszűnt Média Duna 
Invest Kft. tagja  alapítóként jelenteti meg a Dunaújváros – Dunaújváros Közéleti 
Hetilapja c. sajtóterméket.  

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

megjelölt sajtótermék tekintetében a kiadói jogokat a Crossborder Film Kft. 
(székhely: 1014 Budapest, Móra Ferenc utca 2. B. ép. 2.; képviseli: Belénessy 
Csaba Alajos ügyvezető) gyakorolja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
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az 1. pontban foglaltak alapján az adatmódosításhoz szükséges intézkedéseket 
megtegye, a bejelentő lapot aláírja. 

 
 Felelős: - a határozat közléséért: 
              a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2016. október 28. 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfigyelő 

kamerarendszer 2016-2017. évi fejlesztésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 

                     a pénzügyi bizottság elnöke                     
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm tisztelettel kapitány urat! Rátérünk a jövő évi a kapitányságnak volt 
egy, jövő évi térfigyelő rendszer fejlesztési napirendre. A kapitányságnak volt 
egy kérelme, amely találkozott az önkormányzat szándékával. Egyeztetett 
Szepesi alpolgármester úrral a kapitány úr, hogy hol, mely területeken, 
Fehérvárhoz képest is nagyon le vagyunk ebben a történetben maradva. 
Úgyhogy kérem a közgyűlés támogatását. Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Természetes támogatjuk az 
előterjesztést. Én azért bátorkodtam hozzászólni, mert szeretnék kérni egy 
tájékoztatást, hogy jelenleg hogy áll a kamerarendszer. Tehát ha lehetőség 
van akár egy térképvázlatra, hogy hol vannak felszerelve kamerák, 
működnek, nem működnek, ki üzemelteti, ki tartja karban. Ha lehetőség van. 
Annak idején, amikor elindítottuk ezt a programot, akkor lehetőség volt rá, 
hogy a rendőrségen megtekintsük azt a helyiséget, ahol ezek be voltak 
vezetve. Hány fő az, aki figyeli ezt. Milyen időintervallumban, milyen 
eredmények vannak, mert az a cél, hogy… Mivel az első tapasztalatok azok 
voltak, hogy ahol kamera volt, ott valóban csökkent a – ha így lehet mondani 
– a bűnözés vagy az ilyen típusú tevékenységek, de ezek inkább kiszorultak 
olyan területekről, ahol viszont nem volt kamera. Tehát hogy pl. mi a végcél. 
Most 25 kamerával bővítünk, de mi lenne az, ami pl. elfogadható lenne 
mondjuk a teljes város lefedettségére. Tehát hogyha lehet erről nyilván nem 
holnap meg holnapután, de hogyha a következő közgyűlésig esetleg egy 
tájékoztatást kapnának a közgyűlési képviselők, akkor azt megköszönném. 
Köszönöm szépen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Én kettéválasztanám, mert jogos a felvetése elnök úrnak. Én 
kettéválasztanám. Megkérem tisztelettel kapitány urat, hogy személyes 
konzultáció keretében legyen kedves úgymond időpontot biztosítani a 
képviselő úrnak. A képviselő úr éljen is ezzel a lehetőséggel. Én magam is 
jártam abban a helyiségben, ahol ezek a, még Nagy Zoltán kapitány úr 
idején, ahol ezek a kamerák vannak. Jogos az ilyen jellegű igény. A másik 
dolog, meg hogy valamennyi képviselő ebben a tárgykörben tájékozott 
legyen. Megkérem igazgatónőt, László Borbála igazgatónőt, mint a terület 
gazdája az igazgatósága, hogy Szabó Ádám kollegával együtt vegyék fel a 
kapitányság azon Osváth Péter őrnagy úrral a kapcsolatot, és egy ilyen 
írásos tájékoztató szülessen meg még a novemberi közgyűlés előtt. 
Köszönöm. Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Azt hiszem, hogy túlteljesítem 
magamat, de ismételten hozzászólnék, főképpen a kapitány úrhoz. Egy olyat 
szeretnék kérni, ha lehetne, hogy amikor ezek a térfigyelő kamerák 
kikerülnek, és ezekről beszéd van, akkor én a fakkomba szeretnék kérni egy 
meghívót, hogy mit és hova helyeznek ki. Nem találkoztam vele. Lehet, hogy 
elsiklottam mellette, de szeretnék kérni egy ilyet. Ugyanis nemcsak amit a 
hatóság ír elő, hogy hova kerüljenek kamerák, hanem itt nagyon sok 
képviselőnek is lenne kérése, hogy milyen területre helyezzünk még ki 
kamerákat. Nálam személy szerint a Technikum városrészben elég ramaty a 
helyzet, de én úgy gondolom, hogy itt most mindenki felszólalhatna, hogy 
kinél mi a probléma. Szeretném kérni, hogy egy következő alkalom, egy 
következő etapnál szóljon, írjon, és akkor megyünk, illetve arra szeretném 
felkérni, hogyha van rá mód és lehetőség, akkor csináljunk egy bejárást, egy 
rendőrségi bejárást a Kallós Dezső utca és Dózsa György út 
kereszteződésénél, ami valami tragikus, hogy minden héten vagy egy biciklist 
vagy egy gyalogost vagy egy autó törik össze. Tehát ott valami nagyon nem 
stimmel a jelzőlámpákkal vagy a forgalommal vagy valamivel, vagy csak az 
emberekkel. Lehet, hogy ez a téli-nyári időszak ez ilyen. De nagyon sűrűn kell 
mennünk, dolgoznunk, és minden egyebet. Én ezt szeretném megkérni, 
hogyha ez rövid időn belül lehetne egy ilyet. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Esetleg egy olyan is lehetne, hogy egy adott meghirdetett időpontban – aztán 
vagy él vele a képviselő hölgy, képviselő úr, hölgyek, urak vagy élnek vele, 
vagy nem – de ott esetleg egy ilyen nyílt rendezvény keretében, ha erről 
kapitány úr tudna több tájékoztatást adni a képviselőknek azt akkor 
megköszönöm. Mert itt már két hozzászólás a személyes konzultációt igénylő 
választ szült magával. Aki elfogadja a határozati… Szavaztunk már? 
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Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kérem, igennel döntsön! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

638/2016. (X.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város közterületén működtetett térfigyelő 

kamerarendszer 2016. - 2017. évi fejlesztésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2016. évben 10 

térfelügyeleti kamera kiépítését, 2017. évben további 15 térfelügyeleti kamera 
kiépítését támogatja. 

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

teljesítésére, a 2016. évi kivitelezéshez szükséges fedezetet 21.000.000,- Ft-ot az 
Önkormányzat 2016. évi költségvetés 7.a. „Beruházások” melléklet 23.2. alcím 
szerint „Kulcs-Rácalmás Dunaújváros szennyvíztisztítás” sor terhére, továbbá 
kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi kivitelezéshez szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítsa. 

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

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

 
 Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
                         a jegyző 

 -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
      a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
 Határidő: - a 2016 évi költségvetés következő módosítása 
 
20. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat telephelyén a házi melegvíz-

előállító rendszer felújítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Partvédelmi Vállalat telephelyén kellene a házi melegvíz-előállító rendszert 
felújítani. 
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Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
639/2016. (X.20.) határozata 

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat telephelyén a házi melegvíz előállító rendszer 
felújítására 

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

 Partvédelmi Vállalat telephelyén (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 7.) az 
üzemeltetést  veszélyeztető és balesetveszélyes, ipari gőzzel működő hálózati 
melegvíz ellátó rendszer felújítására Vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG 
 Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.)  nettó 
 1.584.822.- Ft. + ÁFA (bruttó: 2.012.724.- Ft) összegben. 

   
2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 
5. mellékletében a „Környezet-egészségügy” cím alatt szereplő ”dologi kiadások” 
sorából a „szúnyogírtás” feladatára elkülönített összeg eddig fel nem használt része 
biztosítja. Az átcsoportosított összeg a rendelet 7/b mellékletében 
„Városüzemeltetés és rendezés" cím alatt új előirányzati sorban kerül rögzítésre 
„Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat – HMV előállító rendszer felújítása” 
megnevezéssel. 

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

határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában a határozat mellékletét 
képező Vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

 Határidő:  2016. november 2. 
 

4. 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: 
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      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. november 2. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

21. Javaslat a 2016. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz-
csatorna közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő 
rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 
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: 
 

Víziközmű vagyonbérleti díj meghatározása a következő napirendi pontunk. 
Tóth Kálmán képviselő úr! Üdvözlöm a DVCSH képviselőjét. Parancsoljon! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Természetesen 
támogatni fogom az előterjesztést, de nekem a területemen van egy ígéret a 
Kinizsi utcával kapcsolatban a víziközművel kapcsolatban a nyomott 
vezetéknek a kiváltására szeretném ismét felkérni a DVCSH vezetőjét, hogy 
jó lenne egy árajánlatot látnánk, hogy mibe kerülne ennek a rendszernek a 
tervezése és egyéb más, hogy tudjunk tovább lépni ezzel a feladattal. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel döntsön! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
640/2016. (X.20.) határozata 

a 2016. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a víz –  csatorna    
közműrendszeren a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós 

munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi víziközművagyon 

vagyonbérleti díját 58.940.948.- Ft + ÁFA összegben állapítja meg. 
 

2. A közművagyon vagyonbérleti díját a vonatkozó, jelenleg érvényben lévő 
Szolgáltatási - Vállalkozási Szerződés 5. pontja figyelembevételével DMJV 
Polgármesteri Hivatala Gazdasági Igazgatóság Vagyonkezelési Osztálya számlázza 
ki az üzemeltető DVCSH Kft. felé. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a DVCSH Kft. 

által befizetett vagyonbérleti díjat az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten 
kezelje. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  havonta folyamatosan 

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

dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2016. évben a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok végrehajtására vonatkozó, a határozat 
1. számú mellékletét képező Vállalkozási keretszerződést 58.940.948.- Ft + ÁFA 
keretösszegben a DVCSH Kft.-vel írja alá. 

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a  polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
           Határidő: 2016. október 28. 
 
5. A 4. pontban szereplő feladat forrását a 2016. évi költségvetési rendelet 5 b. melléklet 

„Felhalmozási céltartalék”, „Víziközművek rekonstrukciós feladatai” sorában szereplő 
70.104 e Ft, valamint a bevételi többlet 4.751 e Ft összege fedezi. A kiadás 
előirányzata a 2016. évi költségvetési rendelet 7 b. mellékletében „Viziközművek 
rekonstrukciós feladatai-2016” új során kerül rögzítésre. 

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

szereplő kötelezettségvállalást a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el.       
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 Felelős:   - a  határozat végrehajtásáért: 
          a jegyző 

- a költségvetés módosításának előkészítésében való 
közreműködésért: 

          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
       -  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. október 28. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a víz – csatorna közműrendszeren 

2016. évben a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák műszaki 
ellenőri feladatainak elvégzésével 3.831.162.-Ft + ÁFA összegben a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg, mely összeg a 2016. évi  költségvetés 
rendelet 7b. mellékletet 4. pont „Viziközmű szolgáltatás”, 2. alpontja a „Víziközmű 
műszaki ellenőri feladatok” előirányzat során biztosított.  
   

8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy  a 
dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2016. évben a vagyonbérleti díj 
terhére elvégzendő rekonstrukciós feladatok műszaki ellenőrzésére vonatkozó, a 
határozat 2. számú mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá. 

              
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

     Határidő: 2016. október 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
22. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2016. évi felújítási 

javaslatának és az ezzel összefüggő teljes körű lebonyolítási szerződésnek 
az elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Szennyvíz Kft., Szennyvíztisztító Kft. ez évi felújítási javaslata és az ezzel 
kapcsolatos szerződés elfogadására kerül sor. 
 
Én támogatom. Önök? 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

641/2016. (X.20.) határozata 
Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 2016. évi felújítási 

javaslatának és az ezzel összefüggő teljes körű lebonyolítási szerződésnek az 
elfogadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 1. mellékletét 

képező a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. által a városi szennyvíztisztító telepre 
vonatkozóan összeállított 2016. évi felújítási javaslatát, melyre bruttó 27.499.035.- Ft 
összeget biztosít.     

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

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-vel az 1. pontban elfogadott felújítási 
javaslatban szereplő munkák végrehajtására vonatkozó, a határozat 2. mellékletét 
képező Teljes körű lebonyolítási szerződést írja alá. 

 
Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    - a szerződés megkötésére: 2016. november 3. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1.) pontban 

szereplő bruttó 27.499.035.- Ft összeget, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelt (továbbiakban: rendelet) 5.b mellékletében a 
„Felhalmozási céltartalék” cím alatt szereplő  25.3 „viziközmű felújítási alap korábbi 
évekről áthúzódó)” sorának 15.087.000.- Ft összege, valamint a 25.2  „viziközmű 
felújítási alap 2013 évi)” sorából a ténylegesen megfizetett összeg arányában 
12.412.035.-Ft összeget átcsoportosítással biztosítja. Az átcsoportosított összeg a 
rendelet 7a. melléklet „Szennyvíztisztító telep-sodorvonali vezeték felújítása” 
elnevezésű új sorába kerül rögzítésre. 

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

foglalt kötelezettségvállalást, a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása 
alkalmával vegye figyelembe. 

     
Felelős:      - a  határozat végrehajtásáért: 

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

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

-  a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére:  
   2016. november 15. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 

23. Javaslat Dunaújváros közvilágítási berendezéseinek villamos energia 
ellátására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A közvilágítási berendezések villamos energia ellátásáról döntünk. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
642/2016. (X.20.) határozata 

„Dunaújváros villamosenergia beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás 
megindításához történő hozzájárulásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros villamosenergia 

beszerzése” tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatását határozza el a 
közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés alapján, és az 
alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft. 

Székhely:1134 Budapest, Váci út 17.  
 

b) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt. 
Székhely: 1031. Budapest, Szentendrei út 207-209. 
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c) Név: MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. 
Székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 13.B. 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére:  

        a közgyűlési döntés meghozatalát követő 8 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
24. Javaslat „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi Televízió archívumának (1985-
2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” tárgyában 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

A volt Dunaújvárosi Televízió archívumának digitalizálásával kapcsolatos 
közbeszerzés eredményének a megállapítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel döntsön! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
643/2016. (X.20.) határozata  

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

2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek ellátása” tárgyában 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási szerződés keretében 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a Dunaújvárosi Városi 
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Televízió archívumának (1985-2004) digitalizálásával kapcsolatos tevékenységek 
ellátása” tárgyában a 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész, nemzeti 
eljárásrendben lefolytatott, hirdetmény nélküli nyílt (Kbt. 115. § (1) bekezdés szerinti) 
közbeszerzési eljárást indított. 

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

eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján, az eljárás nyertesének Doboviczki 
Attila Tamást (Ajánlattevő székhelye: 7633 Pécs, Esztergár Lajos u. 15/a) nyilvánítja, 
mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdálkodó szervezetet. A nyertes 
ajánlat összege 17.850.000,- Ft + Áfa. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2016. október 28. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert a határozat 

mellékletét képező vállalkozási szerződés aláírására.  
 

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

Határidő: 2016. november 2. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
25. Javaslat az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) 

üzemeltetésére kiírt hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes 
pályázatának megállapítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Városunk honlapja, ugye dunaujvaros.hu, városunk honlapja üzemeltetésére 
kiírt közbeszerzési eljárás pályázat döntésre kerül sor. Felhívom a figyelmet, 
hogy kaptak egy új határozati javaslatot, valamint a bíráló bizottság ülésének 
jegyzőkönyvét. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
644/2016. (X.20.) határozata 

az önkormányzat hivatalos internetes honlapja (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére 
kiírt hirdetmény nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes pályázatának 

megállapítására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az önkormányzat 
hivatalos internetes honlapjának (dunaujvaros.hu) üzemeltetésére vonatozó hirdetmény 
nélküli nyílt közbeszerzési eljárás nyertes pályázatát a Qualityweb Kft. nyújtotta be – jelen 
határozat 1. számú mellékletében csatolt bírálóbizottsági jegyzőkönyv tartalmával 
megegyezően -, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. mellékleteként 
csatolt vállalkozási szerződés aláírására. 
 
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 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
26. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás ellátására megkötött közszolgáltatási szerződés 
módosításával kapcsolatosan 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a személyszállítási közszolgáltatás ellátására megkötött 
szerződés módosítására kerül sor. Itt is kaptak egy új határozati javaslatot, és 
a I. javaslathoz egy új szerződéstervezetet. Egyébként külön kell minden 
fejezetről döntenünk. 
 
Aki a I.-t támogatja, ez alapján döntsön! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
645/2016. (X.20.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási 
szerződés módosítása a szerződés meghosszabbítását illetően 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meg kívánja hosszabbítani a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett helyi 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződést és módosítja akként, 
hogy a szerződés hatályosságát 2016. december 31–ről, az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos pályázati 
kiírás alapján, a nyertes pályázóval kötendő új közszolgáltatási szerződés hatályba 
lépéséig tartson, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként 
csatolt szerződésmódosítást írja alá. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  nyolc napon belül 
       - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 04. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A II. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

646/2016. (X.20.) határozata 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási 
szerződés módosítása a kistestű kutyák autóbuszra történő felvitelét illetően 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett helyi 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződést annak érdekében, hogy 
kistestű kutyák kézipoggyászként felvihetőek legyenek az autóbuszra, egyben 
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felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékleteként csatolt 
szerződésmódosítást írja alá azzal, hogy a szerződésmódosítás 2016. december 01-én 
lép hatályba. 
 
Felelős: - a határozat közléséért  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  nyolc napon belül 
       - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 04. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor a III. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

647/2016. (X.20.) határozata 
az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási 

szerződés módosítása a „18”-as járat indulási idejének módosításával 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítani kívánja a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-vel megkötött, az autóbusszal végzett helyi 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatási szerződést akként, hogy a 
menetrend szerint közlekedő „18”-as jelű járat reggeli indulása 04:45 helyett 10 perccel 
korábban, 04:35-kor legyen, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a KNYKK Zrt. 
által előkészített szerződésmódosítást az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérést követően írja alá azzal, hogy a szerződésmódosítás 2016. 
december 01–én lép hatályba. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 
                   napon belül                           
        - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon 
                   belül 



76 
 

27. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben a sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés módosítására 
kerülne sor. I., amely az Agrospeciál Sportegyesülettel kapcsolatos, és egy 
II., ami a Dunaferr Sportegyesülettel kapcsolatos. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Lesz még napirendi 
ponton más határidő módosítása is, és én azt gondolom, hogy az 
önkormányzatnak felül kéne vizsgálni azt, hogy a sportszervezeteket eddig 
milyen módon és lehetőséggel támogattuk. Én azt gondolom, ezeket 
görgetjük már magunk előtt két és fél, három éve, hogy most adunk, nem 
adunk, visszafizetik, nem fizetik vissza. Jó lenne tisztába tenni ezeket a 
dolgokat, és azt gondolom, hogy most vagy a jövő évi költségvetésbe be 
kéne tervezni, hogy minden sportegyesületnek engedjük el a 
kölcsönszerződésben, amit adtunk eddig. Azt gondolom, esélyt nem látok 
arra, hogy vissza fogják fizetni. Azt gondolom, az egyesületeink, amit 
elkezdtek munkát végzik akár a női kézilabdára, akár az egyesületekre 
gondolok. Tudom, hogy fájó szív a labdarúgás meg a többi is, de azt 
gondolom, hogy tiszta vizet kéne ebbe a pohárba önteni, hogy most akkor 
mindenkinek engedjük el a tartozását, és jó lenne, hogyha tényleg mindenki 
végezhetné azt a munkát és a városunk fejlődése érdekében. A 
költségvetésünkben ez mindig mínuszként benne kell, hogy legyen, de én azt 
gondolom, hogy még egyszer mondom, esély nincs szerintem arra, hogy ezt 
kifizessék. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hát, ebben van némi igazsága a képviselő úrnak. Üdvözlöm Mátyás Gábor 
elnök urat. Gratulálok újraválasztásához és eredményes munkát kívánok a 
sportegyesület élén!  
 
A I. határozati javaslatról döntünk! 
 

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

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
648/2016. (X.20.) határozata 

a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött tartozásátvállalási 
szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2014. november 24-én a 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.) 
kötött tartozás átvállalási szerződésben szereplő 80.000.000,- Ft visszatérítendő 
támogatás visszafizetési határideje 2016. június 30-ról 2017. június 30-ra módosuljon, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 2. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Most a II. határozati javaslatról! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

649/2016. (X.20.) határozata 
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2009. március 17-én a 
Dunaferr Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) kötött támogatási 
szerződésben szereplő 50.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési 
határideje 2016.június 30-ról 2017. június 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
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                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 2. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
28. Javaslat Kovács Zsófiával kötött támogatási szerződés módosítására 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben Kovács Zsófiával kötött támogatási szerződés 
módosítására kerül sor. Egyébként e helyről is gratulálok Zsófiának a 
nagyszerű eredményéért, amellyel hazánkat, illetve azon belül is városunkat 
is képviselte a riói olimpiai, brazil olimpiai játékokon. Tóth Kálmán elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. És megint szeretnék, megint a sportolókhoz szeretnék 
szólni. Ugye az olimpián vett részt a hölgy, és úgy gondolom, hogy 
dicsőséget hozott városunkra is. Azt gondolom, akik az olimpikonaink voltak, 
azok nagy dicsőséget hoztak szerintem a városunkra. Nagyon el kéne 
gondolkodni, hogy az olimpiára való felkészülés jegyében régen volt egy ilyen 
lehetőség, hogy az olimpikonok reménységet lehetett támogatni. El kéne 
gondolkozni az önkormányzatnak is, hogy ne az olimpia előtt hat hónappal 
vagy ebben az esetben három hónappal kezdjünk el támogatni olyanokat, 
akik olimpiai reménységeink a városnak, mert azt gondolom, ezzel 
elkezdhetnénk azt a folyamatot, hogy itt maradjanak a városban, és ne 
igazoljanak jobbra-balra, Győrbe meg egyéb más helyekre, úgyhogy a 
városunkhoz kötnénk a sportszervezeteknél. És a másik, amelyet 
megfontolásra javaslok, hogy ez a költséggel, amit kaptak, azzal pedig 
nagyon nehéz úgy elszámolni, hogy minden rendbe legyen. Hanem ezeket 
inkább nem tudom milyen módon, de a rendeletünkben ezt kéne szabályozni, 
hogy ezeket tudjuk rendesen, módjával kezelni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hát ugye Takács Krisztián esetében a győri példa nagyon jogos, hiszen akkor 
nem éppen baráti módon bánt el vele a Dunaferr Sportegyesület, és ezért volt 
Győrben folytatni a pályafutását, és hozni továbbra is a dicsőséget 
városunknak, illetve hazánknak. Egyébként van némi igazság az 
elmondottakban. Ez véleményem szerint, képviselő úr, megér egy képviselői 
indítványt, amelyet én örömmel fogok támogatni, ha beterjeszti a novemberi 
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közgyűlésre, a hivatal fog ennek a megfogalmazásában nyilván segíteni, 
hogy milyen formában, milyen módon. Erre az ötletre én magam is vevő 
vagyok, mert valahol ez is az utánpótlás nevelésnek bizony-bizony a része, 
és akkor talán nem fordul elő az, amit ön jogosan említett. 
 
Aki a támogatási szerződés módosítását támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
650/2016. (X.20.) határozata 

Kovács Zsófiával kötött támogatási szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2016. május 30-án 
Kovács Zsófiával (szül. hely, idő: Dunaújváros, 2000. április 6., an.: Bényei Beáta, lakcím: 
2400 Dunaújváros, Lajos király krt. 6. 4/2.,) kötött támogatási szerződésben 5.3. 
pontjában szereplő támogatás felhasználásának véghatárideje 2016. szeptember 30-ról 
2016. december 31-re módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 
mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                 - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 2. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 

 
29. Javaslat a Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére 

helyiség biztosítására vonatkozó Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 455/2012. (XI.15.) határozatának módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Kormányhivatal számára helyiség biztosításra vonatkozó korábbi 
határozatunk módosítását ejtenénk meg. 
 
Aki megejti, és támogatja, az igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

651/2016. (X.20.) határozata  
Fejér Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére helyiség biztosítására 

vonatkozó DMJV Közgyűlésének 455/2012. (XI.15.) határozatának módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 455/2012. (XI.15.) határozata 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:  
 

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése használatba adja a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata részére az 1. pontban meghatározott 
ingatlant a határozat 1. számú mellékleteként csatolt helyiség használati 
szerződés aláírásának napjától, az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak 
önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényben 
meghatározott feltételek bekövetkezésének, azaz az államigazgatási feladat 
megszűnésének napjáig azzal, hogy a helyiség bebútorozása, valamint a 
helyiségre eső mindenkori rezsiköltség a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Igazságügyi Szolgálatát terheli.” 

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

közlésére. 
 

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

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

30. Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád M. út 39. 36/4 
hrsz.) megvásárlására vonatkozó végleges adásvételi szerződés 
megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontot levettük. Most a Szórád… Ja igen. Zöld rendelő 
megvásárlására vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötésére kerül 
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sor amennyiben támogatja a közgyűlés. Jobbikos fiatal barátunké a szó, 
Barta képviselő úré. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy 
kicsit viccesen indítanám. Ugye a polgármester úr az előbb említette, hogy a 
látás vajon a korhoz kötött-e. Néha én azt gondolom, hogy nemcsak a kor 
bizonyítja ezt. Kicsit másképp látjuk a zöld SZTK-nál most folytatott, 
folytatandó dolgokat. Az alábbi észrevételeim lennének. Nyilván abban 
egyetértünk, hogy az épület így nem maradhat, hiszen egy szégyenfoltja a 
városunknak. Nem szeretnék abba a hibába esni, mint Szabó képviselő úr, 
hogy majd megkapom azt, hogy folyamatosan ezt ismételgetem, tehát ebben 
teljesen egyetértünk. Viszont a megoldással kapcsolatban. Már kiderült, hogy 
a Modern Városok Programból ezt nem lehet támogatni. Tehát így marad az, 
hogy a városlakók pénzét kell fölhasználni. Ha ez így igaz, akkor még 
érdekesebb az, hogy a mostani vételára volt százhetvenhét millió forint 
szerepel, míg ugye korábban, két évvel ezelőtt még ötven és hetven millió 
forint között mozgott. Ráadásul lehetőség van most arra, hogy a túlzottan 
megkötött szerződésből nyereséggel szálljon ki a város, hiszen a gazdasági 
iroda be is mutatta azt az előterjesztési anyagban, hogy amennyiben az eladó 
nem teljesíti a szerződésben vállaltakat, akkor a kifizetett tizenkét millió 
foglaló kétszeresét fizeti vissza, azaz huszonnégy millió forintot. Ezt a 
megoldási javaslatot újratárgyalnám, illetve a vételárat is. Az pedig, hogy a 
foglalót kötbérré alakítani és a város szempontjából egy előnytelen 
szerződést kötni, ezt megint csak nem tudjuk támogatni, és javasolnám a 
közgyűlésnek, hogy ne fogadjanak el egy olyan módosítást, ami 
egyértelműen az eladói érdekeit, és nem a városlakók érdekeit szolgálja. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mi ezzel nem tudjuk támogatni. Én csak egy jobbikos képviselőt látok a 
teremben. Nem tudjuk. Úgy érti, a helyi szervezet? Jó, nem értettem, ezt 
hogy tetszik megfogalmazni. Mi a konkrét javaslata? Van-e konkrét ügyrendi 
javaslata a napirend kapcsán?  
 

Barta Endre képviselő: 
 
Nyilván amit jeleztem, hogy itt a gazdasági iroda támogatott egy 
előterjesztést, ami volt, és akkor nézzük meg, vegyük le a napirendi pontot, 
és nézzük meg az egészet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Na, így már értem. Ügyrendi javaslat elhangzott a napirend levételére. 
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Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő javaslatát – mellette szavazott 2 
fő (Barta Endre, Cserni Béla), ellene szavazott 6 fő (Cserna Gábor, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő 
(Gombos István, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – nem fogadta el és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

652/2016. (X.20.) határozata  
Barta Endre képviselőnek a 30. „Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő 

(Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.) megvásárlására vonatkozó végleges 
adásvételi szerződés megkötésére” című napirend levételére vonatkozó 

javaslatáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre képviselő javaslatát, mely 
szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése vegye le tárgysorozatából a 30. 
„Javaslat a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.) 
megvásárlására vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötésére” című 
napirendet, nem fogadta el. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés ezt nem fogadta el.  
 
Aki a határozati javaslattal egyetért, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
653/2016. (X.20.) határozata  

a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád Márton út 39. 36/4 hrsz.) 
megvásárlására vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése rögzíti, hogy DMJV Önkormányzata és a 
K-Klinika Kft. között 2016. február 24-én „Ingatlan adásvételi előszerződés, valamint 
„Ügyvédi letéti szerződés” jött létre a volt II. számú orvosi rendelő (Dunaújváros, Szórád 
Márton út 39. 36/4 hrsz. ingatlan) vonatkozásában, továbbá kijelenti, hogy továbbra is 
fenntartja azon szándékát, hogy meg kívánja vásárolni a K-Klinika Kft.-től az ingatlanon 
kialakított társasházi teljes tulajdonjogot 166.000.000.- Forint vételárért, melyből 
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12.000.000.- forint foglaló megfizetése megtörtént, valamint elfogadja a határozati 
javaslat mellékletét képező ingatlan adásvételi szerződésben foglaltakat, az alábbiak 
szerint: 
 
1. Tudomással bír arról, hogy az előszerződésben foglaltaktól eltérően nem történt 

meg a társasház tehermentesítése, a meghatározott terhek ingatlan nyilvántartásból 
való törlését a K-Klinika Kft.-nek az adásvételi szerződés aláírásától számított 120 
napon belül kell teljesítenie. 

 
2. Elfogadja, hogy a befizetett 12.000.000.- Ft foglaló az adásvételi szerződés 

aláírásakor nemteljesítési kötbér minősítést kap, ennek okán az „Ügyvédi letéti 
szerződés” rendelkezései megszűnnek, egyúttal elfogadja a kötbérre az adásvételi 
szerződésben foglaltakat. Ennek értelmében amennyiben DMJV Önkormányzata 
nem teljesíti a K-Klinika Kft. felé a szerződés 3.4. pontja alapján (vételár átutalás) és 
5.1. pont szerint (birtokátruházás) meghatározott kötelezettségeit, úgy 12.000.000,-
Ft pénzösszeg, nemteljesítési kötbér fizetésére kötelezi magát. 

 
3. Elfogadja, hogy a vételár fennmaradó részét, tehát 154.000.000.- Ft összeget az 

ügyvédi letéti számlára utalással a szerződés aláírásától számított 8 napon belül kell 
teljesíteni, azzal, hogy a letétkezelő ügyvéd a meghatározott ütemezésben teljesíti a 
kifizetéseket a K-Klinika Kft. felé. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, különösen a határozat 1.-3. pontjának 

figyelembevételével, felhatalmazza a polgármestert, a határozati javaslat mellékletét 
képező adásvételi szerződés, valamint ügyvédi letéti szerződés aláírására, a 
fennmaradó 154.000.000.- Ft vételár átutalására, a szerződések aláírásától számított 
8 napon belül. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ingatlan birtokba adásának napjával 

megbízza a DVG Zrt.-t az ingatlan 24 órás őrzésével határozatlan ideig, egyúttal 
felhatalmazza a polgármestert a DVG Zrt. által előkészített megbízási szerződés 
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, azzal, 
hogy az őrzés pénzügyi fedezete DMJV Közgyűlése 687/2015. (XI.19.) (2. pont), 
illetve a 38/2016. (I.21.) (4.pont) határozata alapján, Dunaújváros Megyei Jogú 
Városi Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 14. cím Vagyongazdálkodási 
feladatok alatt szereplő Dologi kiadások előirányzat soron rendelkezésre áll. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

    a polgármester 
           - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
             a vagyonkezelési osztály vezetője 
           - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester  
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
               a vagyonkezelési osztály vezetője 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                    követő 8 napon belül 

     - az adásvételi szerződés aláírására: a határozat előkészítő osztálynak 
                         való megküldését követő 30 napon belül 
     - a fennmaradó vételár átutalására: az adásvételi szerződés aláírásától  
                számított 8 napon belül 
     - az őrzéssel kapcsolatos megbízási szerződés aláírására: a birtokba 
                          vétel napja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
31. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-2014. évekre 

vonatkozó gazdasági programjának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

             a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                   a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőt levettük? A Baracsi út. Jó. Köszönöm. A következőkben 
gazdasági program elfogadására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

654/2016. (X.20.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010-2014. évekre vonatkozó  

gazdasági programjáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010-2014. 
évekre vonatkozó gazdasági programját. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
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32. Javaslat az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes 
előirányzatainak átcsoportosítására polgármesteri hivatal épületében történt 
hálózatfejlesztés költségeinek rendezése érdekében 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A hivatal épületében hálózatfejlesztésre kerül sor, ennek ugye van egyfajta 
költségvonzata. 
 
Aki támogatja, az ennek alapján döntsön! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Lőrinczi Konrád, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Lőrinczi Kondrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 igen 
szavazat, nem szavazott 2 fő, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
655/2016. (X.20.) határozata 

Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének egyes előirányzatainak 
átcsoportosítására Polgármesteri Hivatal épületében történt hálózatfejlesztés 

költségeinek rendezése érdekében 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának hálózatfejlesztési kiadásaira - 
mindösszesen 2,4 M Ft + Áfa összegben - fedezetet biztosít, mely 
kötelezettségvállalás teljesítésére a 2016. évi költségvetés 7.a melléklet, 18. Helyi 
közügyek igazgatási és egyéb kiadásai cím alatt újonnan létrehozott 
„Hálózatfejlesztés” sort jelöli meg. A megjelölt fedezetnövekedés forrását a 2016. 
évi költségvetés 7.c melléklet, Polgármesteri Hivatal cím, 1.3 Informatikai eszközök 
és 1.8 Beruházási célú áfa sorok előirányzataiból történő átcsoportosítással rendezi. 

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

foglaltakat a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                 a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
               - 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 
                  időpontja 

 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága új elnökének, az Ügyrendi, Igazgatási és 
Jogi Bizottság, illetve a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság új 
képviselő bizottsági tagjának, valamint új közbiztonsági tanácsnoknak 
megválasztására, továbbá az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottságban történő személycserére 
Előadó: a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A múlt héten sor került egy pártegyeztetésre Pintér Attila elnök úrral és Barta 
Endre képviselő úrral a bizottsági helyekről. Ugye az országgyűlési képviselői 
mandátum betöltése miatt és az új képviselő megválasztása miatt vagy 
beiktatása miatt kerül erre sor. A Jobbik írásban… Vonja vissza, képviselő úr! 
Erre nem kell ügyrendit nyomni. Barta képviselő úr jogos igényt nyújtott be, 
ezt írásban megkaptuk, és ennek az átvezetése található ebben a 
napirendben oly módon, hogy ugye Pintér Attila képviselő úr az oktatási 
bizottságból a gazdasági bizottságban folytatja a munkáját, Lőrinczi képviselő 
úr még egy bizottságnak az elnöke lenne. Barta képviselő… Bírja a tempót, 
fiatalember. Barta képviselő úr az oktatási bizottság, a hosszú nevű bizottság 
tagja lesz, és Lőrinczi Konrád képviselő urat a közbiztonsági tanácsnoki 
pozícióban Iván képviselő úr váltja október 21. nappal.  
 
A I. határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

656/2016. (X.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottsága bizottsági elnökének megválasztásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbiztonsági és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottsága elnökének Lőrinczi Konrád képviselőt 2016. október 21. 
napjától megválasztja. 

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

megválasztott bizottsági elnök tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 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. október 28. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A II.-ről! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
657/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi  
Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottság új képviselő bizottsági tagjának 2016. október 21. napjától Barta Endre 
képviselőt megválasztja. 

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

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

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



88 
 

              a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2016. október 28. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A III.-ról! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
658/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Területfejlesztési 
Bizottsága új képviselő bizottsági tagjának megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági és Területfejlesztési 

Bizottság új képviselő bizottsági tagjának 2016. október 21. napjától Pintér Attila 
képviselőt megválasztja. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
              a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2016. október 28. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A IV. pontról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 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 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
659/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottságában történő személycseréről 

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

Sportbizottságból Pintér Attila képviselőt visszahívja 2016. október 20. napjával, és 
helyére 2016. október 21. napjától az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 
Sportbizottságba Barta Endre képviselőt a bizottság képviselő tagjának 
megválasztja. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
              a jogi és szervezési igazgató 
Határidő:  2016. október 28. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a V. pont jön! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

660/2016. (X.20.) határozata 
közbiztonsági tanácsnok megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Lőrinczi Konrád képviselőt 

közbiztonsági tanácsnoki tisztségéből 2016. október 20. napjával visszahívja, 2016. 
október 21. napjától közbiztonsági tanácsnoknak Iván László képviselőt 
megválasztja. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
             a jogi és szervezési igazgató 
Határidő: 2016. október 28. 

 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, 

Ifjúsági és Sportbizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának 
megválasztására 
Előadó: a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben tekintettel, hogy Lassingleitner Fruzsina asszony korábban 
az oktatási bizottság kültagja volt, de képviselői mandátuma megszerzése 
után értelemszerűen már nem lehet egy bizottság külső tagja, itt egy 
javaslatot tennék, hogy ez a Fidesz helye volt, Petrás Gábor urat válasszuk 
meg az oktatási bizottság külső tagjának. Amennyiben ez megtörtént, akkor 
megkérem, megkérlek Gábor, hogy legyél kedves idefáradni a terem 
közepére. Ha megválasztott a közgyűlés! És az esküt ennek alapján legyél 
kedves letenni.  
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

661/2016. (X.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és 

Sportbizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság nem képviselő bizottsági tagjának 2016. október 21. napjától Petrás 
Gábort megválasztja. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Petrás Gábortól az előírt esküt 
vegye ki. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester  
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                           
                a közgyűlési és informatikai osztályvezető 
Határidő: 2016. október 20. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottság nem képviselő 

tagjának megválasztott Petrás Gábor figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2016. október 21. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben 
az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény erejénél fogva 
megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2016. október 21. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az oktatási, kulturális, ifjúsági 

és sportbizottság nem képviselő tagjának megválasztott Petrás Gábor 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. december 30. 
 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

            a jegyző 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
             a jogi és szervezési igazgató 
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Határidő: 2016. október 28. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Meglepő fordulat lévén a közgyűlés támogatta Petrás Gábor urat a bizottság 
külsős tagságában. Petrás úrnak eredményes, jó munkát kívánok! Legyenek 
kedvesek az eskütételhez felállni! 

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

Petrás Gábor letette az esküt. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó munkát kívánok!  

 
35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 3. számú módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város területén végzett közfeladatok ellátásra 
vonatkozó szolgáltatási szerződésünk módosítására kerül sor. Kérdezem 
vezérigazgató urat, hogy kívánja-e a leírtakat kiegészíteni. Gondolom, nem. 
Én is úgy gondoltam.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 
2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
662/2016. (X.20.) határozata 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ 3. számú 

módosításáról 
 
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 3. számú módosítását a XI. és a 
XXIV. soron szereplő előirányzatok módosítását jóváhagyja. 

 
2. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a160/2016. (III.17.) közgyűlési 

határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződésben az I. A 
szerződés tárgya 1.) pontjának (XI.) Köztéri játszóeszközök karbantartása 
feladatsoron a 11.300.000. Ft összegű előirányzatot módosítja 8.800.000. Ft-ra. 

 
3. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 160/2016. (III.17.) közgyűlési 

határozat alapján a DVG Zrt.-vel megkötött szolgáltatási keretszerződésben a I. A 
szerződés tárgya 1.) pontjának (XXIV.) Sportpályák berendezéseinek javítása, 
pótlása feladatsoron a 8.000.000,- Ft összegű előirányzatot módosítja 10.500.000,- 
Ft-ra. 

 
4. 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 3. számú 
módosításának 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 vezetője 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2016. november 14. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Elnézést kérek Lőrinczi képviselő úrtól, nem vettem észre, hogy 
jelentkezett. Öné a szó! Képviselő úr! Ezt is így gondoltam. Jó. Ez is 
megvan, még sincs este.  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
36. Javaslat a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatására 

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

 
Soron következő napirend a Dunai Ökölvívó Sport… Ismerjük ezt? Helyi 
egyesület? Jó ez? Értem. Elnök úr itt van? Kovács Richárd úr? Nincs itt. 
Ja, ő rendőr bácsi? Ja, jó. Jó. Nem ismerem az illetőt. Jó. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

663/2016. (X.20.) határozata  
a Dunai Ökölvívó Sportegyesület támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunai Ökölvívó Sportegyesület (2400 

Dunaújváros, Akácfa utca 4. fsz. 3.) által 2016. november 19-én megrendezésre 
kerülő Amatőr Nemzetközi Ökölvívó Gála költségeihez 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió 
forint támogatást nyújt a 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete 5/b melléklet pénzeszköz átadás 
tartalék sor terhére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott 
döntés alapján a Dunai Ökölvívó Sportegyesülettel a céltámogatási szerződést kösse 
meg azt követően, hogy az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján az európai uniós források felhasználásáért 
felelős miniszter előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a 
szerződésben nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a 
bejelentett támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó 
bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a 
szerződéstervezetnek az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                     - a támogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                       felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata eredményeként  
                       kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen a 

költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma közzétételéről a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, 
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott 
helyeken, valamint az önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                     a jegyző 
                   - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától számított 
                  30 nap 

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

foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati 
rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor indulhat a box.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Jó. Jegyző asszonyé a hozzászólás lehetősége. Képviselő úr, megint 
jelentkezik. Még lesz egy napirend. Kis figyelmet kérnék szépen! Tessék! 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Én szeretném megkérni önöket, 
mivel lehetőség van jogszabály szerint arra, hogyha nem egyértelmű a 
döntés, újra szavazzanak az adott ülésen egy témában. Ez a sürgősség 
kapcsán kialakult patthelyzet miatt mondom. Tehát ez a 16. napirend. A 
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 
megállapodás módosításáról szóló napirend. Komoly hátrányokat okoz az 
intézménynek, tehát az állami támogatásokat nem tudják lehívni. 
Polgármester úr a felvezetőjében egy támogatási igényre utalt, amikor, 
mielőtt önök szavaztak. Ez a napirend nem az a napirend. Úgyhogy én 
szeretném kérni önöket, hogy a folyamatos és fenntartható működés 
érdekében szíveskedjenek támogatni a döntésüket. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Értjük. Átgondoltuk, úgyhogy… Köszönöm. Rátérünk a napirendre. De hol az 
igazgató úr? És egyébként miért nem jött? 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Neki írok levelet, de ez most fontos. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Aki támogatja az abban szereplő, határozati javaslatban szereplő 
szerepelteket, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

664/2016. (X.20.) határozata 
a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 

megállapodás módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerint 

elfogadja a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával – a 2008. évi XCIX. 
törvény 16. §-ára figyelemmel – 599/2015. (X.15.) határozatával megkötött fenntartói 
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megállapodás módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a jelen 
határozat mellékletét képező 1. számú Módosító Okirat aláírására. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a  polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
 Határidő:  2016. október 27. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

eredeti megállapodás, valamint a Módosító Okirat 1-1 példányát (nyomtatott és 
elektronikus formában) küldje meg a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Előadó-
művészeti Irodája részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2016. október 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Igazgatónőt kérdezem, hogy jobban van? Köszönjük osztályvezető asszony 
hatékony közreműködését. Rátérünk a kérdésekre. Lőrinczi képviselő úr! 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:56 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.) 

 
Lőrinczi Konrád képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Attól megadom a szót. Tehát Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! Valami 
gond van a géppel. Tóth Kálmánt bezzeg kiírta.  
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az ember nem győz 
elég korán jelentkezni, hogy ne maradjon el hozzászólás, mint legutóbb, 
úgyhogy ezért is jelentkeztem idejekorán. Így most két hónap alatt elég sok 
téma összegyűlt, ezeket zúdítanám most a tisztelt közgyűlésre, illetve a 
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városüzemeltetési osztályra. Az egyik téma, a Batsányi 3. előtt feltöredezett a 
közvilágítási lámpa mellett kb. 2x3 négyzetméteres aszfaltfelület. Mivel ott az 
egyik lakó elesett, én azt gondolom, hogy ez kimondottan balesetveszélyes. 
Ennek a javítását szeretném kérni. A másik téma a Batsányi utca 17. melletti 
balesetveszélyes járdáról van szó, ahol a járda megsüllyedt, és jó lenne 
mielőbb javítani mielőtt ott komolyabb baleset történik. A másik téma, Babits 
utca 6. szám előtt, illetve a Babits 12. és 14. közötti kettő csatornafedeleknek 
a szintre hozását szeretném kérni. Ez elvileg a közszolgáltatóval már 
egyeztetés alatt, de eddig még nem történt meg, úgyhogy ezúton is 
szeretném megsürgetni. A vízelvezetés megoldását szeretném kérni a 
Széchenyi közben, ez a volt Gorkij köz, járdáján a kör alakú virágoskert 
mellett, ez korábban játszótéri homokozó volt. Itt nagy területen megáll a víz, 
és gyakorlatilag szinte lehetetlen áthaladni. Ugyancsak a vízelvezetés 
megoldását kérni ugyancsak itt a Széchenyi közben. Ez régebbi nevén volt 
Gorkij köz. Az úton megáll a víz. A vízelvezetés ugyan van víznyelő, de nem 
megoldott. Itt nagy valószínűségben a 2017-es költségvetésben meg kellene 
azt oldanunk, hogy ez nagy felületen javítva legyen ez az út. Nyilván itt a 
kátyúzás a vízelvezetésben már nem segítene. További probléma, hogy a 
Batsányi utca 19. és a Liszt Ferenc kert között a járda rossz állapotú. Ma is, 
illetve tegnap is írt az a lakó, aki kérné ennek a járdának a felújítását. Ez 
gyakorlatilag a Liszt Ferenc kert és a Batsányi között van, úgyhogy bízom 
benne, hogy Lassingleitner Fruzsina képviselő asszonnyal közösen rá tudunk 
állni erre az ügyre, és akkor jövőre ezt a szakaszt is fel tudjuk újítani. Illetve 
ez kb. egyébként egy 32 méter hosszan látható ez a járda. Az Október 23. 
téren korlátok elhelyezését kérném. Az Október 23. tér 2., 3., 4. lépcsőházak 
előtt, illetve a 6-os oldalában, illetve a 8-as lépcsőház mögött pedig a 
játszótér melletti járdán ott a rézsű miatt és mivel gyerekek is járnak arrafele, 
ez balesetveszélyes. A többi helyszínen pedig a téli csúszós időszakban 
lenne fontos a korlátok elhelyezése. Ezt jó lenne minél hamarabb 
megvalósítani. Bízom benne, hogy az idei költségvetésben ez már egy két-
három éve, két éve halasztódik ez a dolog. Bízom benne, hogy mielőbb meg 
tudjuk ezt oldani mielőtt valami komolyabb baleset történne. Az árajánlat 
kérését kérném még az Október 23. tér 10. előtti járdára. Ez időközben 
tegnap megérkezett, úgyhogy ez mondhatni, meg is van. A Csillagvirág 
Óvoda kerítését szeretném még említeni, ez ugyancsak a Széchenyi közben 
található, volt Gorkij köz. Nagyon rossz állapotban van, helyenként már 
annyira szét van töredezve, hogy balesetveszélyes. Ezt is kérném a 2017-es 
költségvetésbe betervezni. A költségvetésben, az idei költségvetésben, a 
2016-os költségvetésben már szerepel a Dózsa György út 17.-25. mögötti 
területen, - ez is a Széchenyi köz, Gorkij közben található -, benne van a 
költségvetésben, de gyakorlatilag még egy kapavágás nem történt az 
ügyben. Azt láttam, hogy árajánlatkérés erre megszületett. Itt annyival 
bonyolódik a helyzet, hogy gyakorlatilag akkor lehetett ennek a területnek a 
tervezését megkezdeni, amikor a rendezési tervben, az új rendezési terv 
megszületett. Ez gyakorlatilag idén nyáron történt meg, és onnantól kezdve 
nyílt meg arra lehetőség, hogy egy környezettanulmány készüljön erre a 
területre, és utána történhet meg a parkoló tervezése és majd a kivitelezés. 
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De én azt gondolom, hogy gyakorlatilag 2016 októberét írjuk. Ennek már el 
kellett volna jutni addig a fázisig, a tervek készen vannak már, csak a 
kivitelezés van hátra. Úgyhogy ezért nem értettem a késedelmet. További 
probléma, és több helyről jelezték fiatalok is, hogy az újonnan elkészült 
sportpálya az Október 23. tér 9-es lépcsőház mögött ismét rossz állapotban 
van. Egyszer már sikerült javíttatnunk ezt a sportpályát. A tegnapi nap 
folyamán bizottságon már átcsoportosítottunk forrást sportpálya felújítására, 
úgyhogy én bízom benne, hogy ez az átcsoportosítás ez ennek a céljából 
történik, és most már a sportpálya minél előbb javítva lesz. Illetve még egy 
kérésem lenne, hogy a Batsányi utca 1. és 15. között a költségvetésbe 
bekerült, a 2016-os költségvetésbe a közvilágítás kiépítése. Tájékoztatnom 
kellene a lakosságot, hogy hol tart ez az ügy. Köszönöm szépen. Ennyi lett 
volna. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Hát, volt rendesen. Tóth Kálmán képviselő úré a 
szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Van egy pár dolog, amit 
szeretnék megkérdezni. A legfontosabbnak tartom Újtelepen a Gárdonyi 
Géza utcának a felújításának a határidejét, hogy mikorra lesz befejezve a 
járdafelújítás. Még ebben az évben a költségvetésben szerepel. Szeretném, 
ha az idén még elkészülne netalántán. Ami problémát szeretnék még fölvetni 
mindenféleképpen, és az adócsoporttal szeretnék konzultációt kérni, a 
lakóházakban lévő garázsoknak az adózásával kapcsolatban. Nagyon sok 
városlakó megkeresett azzal kapcsolatban, hogy egy helyrajzi számon lévő 
házban garázs van, az milyen jogcímen van megadóztatva, amikor nem külön 
helyrajzi számon van. És emiatt szeretnék én kérni egy ilyen konzultációt, 
hogy hogyan lehetne ezt megoldani, mert én azt gondolom, többen 
sérelmezik ezt a dolgot. Mert ha nem megy másképpen, akkor képviselői 
indítványt szeretnék ezzel kapcsolatban benyújtani, mert a házakat akkor a 
lakók úgy építették meg, és azért építkeznek, hogy még komfortosabbá 
tegyék ezt a dolgot, ahol ők élnek. Ezzel kapcsolatban szeretnék majd egy 
konzultációt kérni mindenféleképpen. Egy kis közlekedési lámpákkal van egy 
kis problémám a Magyar út és az Aranyvölgyi úttal kapcsolatban. Több 
nagyvárosban járok, vannak ilyen zöld folyosók, hogy zöld lámpásan végig 
lehet menni a fél városon. Tudom, hogy a városunkban fontos, hogy sok 
helyen megálljunk, hogy a látványosságokat meg tudjuk nézni. De azt 
gondolom, hogy a Park Center és az autószalon közötti lámpa nincs 
összehangolva az Aranyvölgyi út és a Magyar utca torkolatával. Ott kétszer 
meg kell állni. Nem is beszélve, hogyha jövünk fölfelé a Magyar útról akkor 
végig jó lenne, ha zölden tudnánk menni a városba. Ezt szeretném, hogyha 
meg lehetne vizsgálni, hogy ennek milyen lehetőségei vannak. Lehet, hogy 
forgalmi rendszerből nem lehet megoldani ezt a dolgot, mert ugye az 
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Aranyvölgyi útról lefelé jobban kéne haladni mindenféleképpen. Nekem is van 
a közvilágítással kapcsolatban, már 2014 decemberében kértem a 
költségvetésbe, hogy építsük bele a Tamási Áron utca világítását a 
közvilágítást hátul. Sajnos nincs benne a költségvetésben a 2016. évben, de 
már ígéretet kaptam arra, hogy majd meg lesz tervezve. Még a terv sem 
készült el, úgyhogy szeretném kérni ezt minél hamarabb megvalósítani. És 
ha már itt lehet beszélni arról, már 2017-et tervezzük, akkor a jövő évi tervben 
a tervezésre és a kivitelezésre is kerüljön sor. Köszönöm szépen.  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Ezt nagyon sokan szeretnénk. Higgye el! Több éve 
elhúzódó kivitelezési problémákról beszélek, ami annyit jelent, hogy hiába áll 
rendelkezésre egy elfogadott közgyűlési határozat, egy megrendelés, egy 
szerződés, még rengeteg hiányosság van a tíz körzetre kivetítve. Úgyhogy 
higgye el mindannyiunknak közös érdeke, hogy ezek mielőbb 
megvalósuljanak. Sztankovics képviselő úré a szó! 
 

Sztankovics László képviselő: 
 
Köszönöm. Alpolgármester Úr! A következőt szeretném elmondani: A Lajos 
király körút 11. előtt már elég régen kértem azt, hogy egy padot vigyenek el 
onnét, illetve helyezzék el máshova. A mai napig nem történt meg. Ott a 
lakókkal fórumot tartottunk, és közös megegyezéssel át kellene helyezni a 
padot. Hónapok óta van az Intersparnál a zebránál két tábla kiásva, óriási a 
luk, többen beleestek már. Se körülkerítve nincsen, se felhívás nincs arra, 
hogy ott egy luk van, illetve nem tudom, hogy miért nem temetik vissza, mi 
történt ezzel. A Diófa utcába, a Nyárfa utcába kértem már, hogy új 
szemeteskukákat tegyenek, mert a régiek kilukadtak, elavultak és 
tönkrementek. Ezt is szeretném, hogyha megvizsgálnák. Évek óta a Völgy 
sorban a vízelvezetés problémája, ahol is a Diófa utcáról lejön a víz, és 
megáll a Völgy sorban a házak előtt, nem lehet közlekedni, illetve még az 
autókba is befolyik a víz egy-egy esőnél. Tettünk már javaslatot arra a 
városüzemeltetéssel, hogy egy elfolyót a Kádár-völgy fele legyen, azóta sem 
lett ez megcsináltatva. Kérem, hogy ezt nézzük meg ismételten, és valamit 
tegyünk. A Dózsa György út és az Interspar felé vezető körforgónál hónapok 
óta vagy legalábbis egy éve már az egyik korlátrész tönkrement, azóta se 
történt semmi, erre is kérem, hogy lehetőség szerint ezt vizsgáljuk meg, és 
nézzük meg. Illetve a Hengerész utcai parkolók. Egy éve tart a Hengerész 
utcai parkolónak a tervezése, kivitelezése. A mai napig nem történt. A 
Hengerész utcai lakók már azt szeretnék megtudni, hogy mikor lesz végre 
valami a parkolóból. Köszönöm szépen a szót. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Hingyi képviselő úré a szó! 
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Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Akkor én mindjárt itt 
folytatnám, ahol a képviselő-társam abbahagyta. Én is már két éve kértem 
világítást a Szabadság út 16. és 18. között átjáróra az óvodához. Meg is 
ígérték, hogy megtervezik. Úgy tudom, meg is van tervezve. Illetőleg volt 
bejárásunk a Tavasz út 11.-15. között lévő parkolónak szintén közvilágítás 
céljából. Ugyan utánajártam, a Farkas Róbert úr el is mondta, hogy sajnos 
közbeszerzés elé kell vinni. Erre szeretnék információt kapni, hogy ez kb. 
mikorra várható, mert már több éve elhúzódó ez a közvilágítási probléma. 
Továbbiakban érdekelne a Lebuki patak mentén lévő, mondhatom úgy, hogy 
mindkét fél oldaláról megkerestek már, illetve csak az egyik fele az én 
körzetem, hogy a mentén az utaknak a karbantartása. Igaz, hogy a füvet le 
szokták nyírni, de a kátyúzás. Az ott élők azt kérik, hogy járható legyen az út, 
hogyha lehetne egy géppel valahogy rendbe tenni az utat egyenletes, ha nem 
is egy meleg burkolatú utat, de egy kavicságyas vagy egy sóderágyas utat 
valamilyen módon megoldani, hogy szilárd útburkolaton tudjanak haladni. 
Ugyanez a kérése a Mikszáth Kálmán utca és az Attila utca folytatásának, és 
ugye az útnak a karbantartása. Ugyan az inkább ilyen telekövezet, de nagyon 
sok lakó panaszkodik, hogy nehezen tudja megközelíteni a kátyúzás miatt. A 
másik problémám ebben a telekövezetben itt az úgynevezett tégladűlő ügy 
mentén. Itt ugye helyrajzi számok vannak, és többször előfordult, hogy 
mentőnek kellett kimennie, és nem tudtak menni. Tehát ott a kérésük, hogyha 
valami utcanév vagy házszámot nem tudom, milyen módon lehet megoldani. 
Szeretném, ha ennek a hivatal utánajárna, hogy ilyen problémák ne 
merüljenek fel. Többször kértem már a Százlábú hídnál lévő két 
buszmegállónak a padjainak a felújítását, ez még nem történt meg. 
Szeretném, hogyha legalább amik hiányoznak a hátsó támfalak, hogy 
támaszkodni tudjanak az emberek. Volt, aki már véletlenül hátradőlt, és 
elfelejtette, hogy nincs ott, és leesett a padról. Szeretném, hogyha ezt minél 
előbb megcsinálnák. Illetve még van egy kérésem a Baracsi úttal 
kapcsolatban. Ezt is többször jeleztem, a Baracsi út föntről, a Béke 
városrészből levezető útjának, ugye most is ott voltak valami hálózati 
munkák, annak az útnak a javítása, nagyon rossz állapotban van. Tehát 
szeretném, ha a jövő évi költségvetésbe beletennék, illetve nemcsak ugye ott 
úgy látom, hogy ez kilencven vagy egy méteres utat kibővítenék 1,20-ra 
annak okán is, hogy elég sokan járnak arra gyalogosan a Szabad strandra. 
Tehát mindenféleképpen indokolt ennek a felújítása, illetve a Baracsi útnak a 
másik oldala, a patakon lévő oldala, ott is az utaknak a javítását kérném 
kijavítani. Illetve 29.-nél van egy elhanyagolt ház, a tulajdonosa, az örökösök 
nem foglalkoznak vele. A szomszéd többször jelezte már, hogy el van 
gazosodva fával. Ha más nem, meg kéne keresni a tulajdonost, hogy vagy 
járuljon hozzá és az ott lévő fákat esetleg rászoruló emberekre rá lehetne, 
illetve lehetne őket segíteni vele, illetve van ott egy diófa, ami ez gondolom az 
E.ON-hoz tartozik, ami ráér a villanyvezetékre, hozzáér. Ennek kérem a 
helyreállítását, hogy minél előbb vegyék föl a kapcsolatot velük, hogy vagy 
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vágják ki vagy valami legyen ezzel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Ennyi 
lett volna.  
 

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

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nekem is 
fogadóórámon volt néhány megkeresés, ami kapcsán kértem a szót. Az első 
és legfontosabb ügynek látott dolog, ez a Martinovics 15-ös épületsor mellett 
lévő lépcső esete, amelyet ugye még a szociális város rehabilitáció 
kibontakozása és elkészülte alatt ugye egyeztettünk Gebei Bálint, Dózsa 
lakásszövetkezeti elnök úrral, hogy azt a lépcsőt fel kellene újítani, hiszen az 
egy korláttal le volt zárva, balesetveszélyes tábla elhelyezése mentén. Aztán 
az lett ennek a dolognak a vége, hogy ők elbontották ezt a lépcsőt. Nem 
tudom, hogy a várossal ők egyeztettek-e ezzel kapcsolatban, de ez a 
lépcsőhiány ez folyamatos gondot okoz, és főleg télvíz idején, amikor a 
mellette lefele haladó széles, autóval is akár használható járdaszakaszon 
kell, hogy közlekedjenek az idősek. Ez jeges útviszonyok mellett szinte 
lehetetlen és balesetveszélyes. Ez a lépcső most egy befüvesített 
dombocskával van helyettesítve. Én nem tudom, hogy hogy és mint lehetne 
ezt a kérdést kezelni. Kérném én a hivatalt, hogy egyeztessenek a Dózsa 
Lakásfenntartó Szövetkezettel, akihez ez a lépcső tartozott, és elbontotta, 
hogy hogy és mint lehetne ezt a lépcsőt pótolni. Mert egy biztos, hogy erre a 
lépcsőre szükség volt. Nem véletlen épült meg annak idején, és a jövőben is 
szükség lenne. Tehát kérném azt, hogy azt meg tudjuk velük valahogy vitatni, 
hogy miért lett elbontva a lépcső a felújítási igény helyett kérés ellenére, és 
mi a jövőképe ennek a helyzetnek, hiszen itt valamiféle lépcsőt muszáj lesz a 
jövőben kialakítani. Aztán szintén a Domanovszky térrel kapcsolatban volt 
még a Martinovics utcai lakóknak a kérése, hogy ott ugye elkészült a felújítás 
alatt egy kosárlabdapálya, amelynek van egy térvilágítása. Ezt a térvilágítást 
kérnék, hogy a 8,00 órai, 9,00 órai magasságban kapcsoljon ki. Általában 
nem szokott lekapcsolni. Én úgy hiszem, hogy ezek ilyen időkapcsolóval 
működtetett lámpák, és ez vonatkozik természetesen a Fáy utcában 
kialakításra került műfüves focipályára is, hogy jó volna, hogyha ezek a 
lámpák 8,00 óra magasságában kikapcsolnának vagy legkésőbb 9,00-kor. Itt 
egyedül egy lámpát tartanék helyesnek, hogyha tovább tudna üzemelni vagy 
nem kapcsolna le. Ez pedig a Fáy utca 7., 8-hoz vezető járdaszakaszt is 
megvilágítani képes sportpálya lámpatestre vonatkozna. Tehát ezt egy 
szekcionált kapcsolással meg lehetne valósítani. Ezenkívül többedszer 
keresnek meg azzal, hogy szintén a Martinovics utcai házsor háta mögött 
ugye ilyen fogazott beugrással beállnak az autók az épület, két épület teste 
közé, ami szerintük tűz- és balesetveszélyes, illetőleg a tűzoltóság sem tud 
bemenni, hogyha muszáj valamiféle ügy kapcsán. Ezt a hivatal már lefutatta 
ezt az ügyet, nem hozzánk tartozik a dolog, hanem szintén a Dózsa 
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Lakásfenntartó Szövetkezethez. Tehát én csak annyit kérnék a hivataltól, 
hogy egy levélben közöljék velük, hogy ez az ő dolguk, és a lakók kérésének 
megfelelően ők próbáljanak valamiféle megoldást találni, hogy az autók ne 
parkoljanak be ebbe a foghéj sávba. A másik dolog, ami nagyon fontos, ugye 
a Rómain kettő olyan szelektív gyűjtősziget volt, amelyikkel állandó gond volt. 
Az egyik a Taberna könyvesbolt melletti, ez ugye át lett telepítve nagyon 
helyesen a Rudas iskola háta mögé, a kutyafuttató mellé, de ott maradt még 
mindig a Római körút 25. melletti szelektív hulladékgyűjtő, ami mellé állandó 
jelleggel iszonyatos mennyiségű lom van kihelyezve. Ugye ezt a város mindig 
saját költségén kell, hogy elszállítsa. Én kérném a hivatalt, hogy találjunk 
végre ennek a szelektív hulladékgyűjtőnek egy olyan alternatív elhelyezési 
helyet, hogy ne a főút mentén kelljen ezt a lakóknak nézni ezt a káoszt, ami itt 
van. Hát, bízom benne, hogy egyszer majd a térfigyelő kamerák ide is 
kikerülhetnek, és látni fogjuk, hogy kik helyezik el a hulladékukat a szelektív 
gyűjtő mellé. A másik, ugyanitt a 31. melletti buszmegálló, itt a járdaszakaszt 
felújítattuk, de a buszmegálló melletti és a kis belső járdához vezető 
szakasznál balesetveszélyes az útburkolat. Ennek a kérném a megtekintését 
és javítását. Domanovszky térhez a kosárlabdapályához még kérnének a 
lakók egy kutyafuttatást tiltó tábla kihelyezést. Aztán mi volt még? Igen. A 
hátsó Fáy utcától a Mazda szalonig lemenő lépcsőnél kérnék a lakók, hogy a 
lépcső melletti egy méteres sávot hogyha lehetne a gaztól takarítsuk ki, mert 
benő a gaz a lépcsőhöz és ez főleg a téli időszakban majd csúszásveszélyt 
fog okozni, illetőleg nem bánnám, hogyha itt egy vagy kettő szemetest, ilyen 
utcai szemetest ki tudnánk helyezni, hiszen mindig a lépcső mellé dobálják a 
lépcsőt használók a szemetüket. Úgyhogy úgy nagyjából ennyi lett volna, 
amit kértek tőlem, hogy közöljem a hivatallal. Nagyon szépen köszönöm a 
lehetőséget. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Lassingleitner Fruzsina képviselő asszonyé a szó! 
 

Lassingleitner Fruzsina képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! A városüzemeltetéshez 
szeretnék szólni, igazából kérdezni, hogy az E.ON által végzett bontási 
munkálatoknak a helyreállítási munkálatai mikor fejeződnek be. Mivel kértem 
a városüzemeltetéstől egy olyat, hogyha befejezik, és van az átadás, 
elfogadás, akkor én is részt szeretnék venni a bejáráson. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Ez csak egy fél mondat erejéig hadd szóljak hozzá. 
Tökéletesen egyetértek képviselő asszony észrevételével, mert én is azt 
gondolom, hogy sokan elmondhatjuk azt, hogy a szolgáltatók által végzett 
felbontások utáni állapotok azok minősíthetetlenek. Hadd mondjak egy 
konkrét és élő példát. A Barátság városrészben a Velinszky utcánál, épp a 
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szociális otthon előtt kb. nyolc hónapja bontották fel a DVCSH által végzett 
szakemberek a területet. Azóta is el van kerítve, azóta sincs a munka 
befejezve, ugyanakkor közvetlenül a párhuzamos oldalon a járdán, ahol 
egyébként a beteg, sérült, idős embereket tolókocsival tolják, az E.ON hagyta 
ott a változatosság kedvéért azt a borzasztó állapotban lévő járdaszakaszt. 
Tehát itt sokkal határozottabban, akár a büntetés terhe mellett kellene fellépni 
az önkormányzatnak, vagy feltérképezni annak a lehetőségét, hogy milyen 
lehetséges megoldást lehet erre kitalálni. Mert közben kétsége ne legyen a 
tisztelt képviselő-társaimnak, a jelen lévőknek, hogy az első, akit 
megkeresnek, az valószínű az adott terület képviselője. Akit szidnak, azok mi 
vagyunk. És mi hiába jelezzük, egyébként hét mint hét, hó mint hó akár a 
közgyűlésben is, és addig, amíg a DVG Zrt. becsülettel végzi a munkáját, és 
látjuk ezeket az elvégzett munkákat, addig azok a szolgáltatók, amelyekkel 
szerződési viszonyban állunk ugyan, de egyszerűen a többszöri felhívás 
ellenére sem hajlandók befejezni, rehabilitálni azokat a területeket, amelyek a 
lakosság számára fontosak. Ráadásul balesetveszélyesek. Képzeljük el azt 
az állapotot, amikor valóban idős, beteg, magatehetetlen embereket sétára 
visznek, és egy adott járdaszakaszon nem képesek normálisan közlekedni. 
Megmondom őszintén, felháborító. Köszönöm. Ennyit megjegyzésként, 
képviselő asszony. Remélem, elnézi nekem! Tóth Kálmán képviselő úré még 
egyszer a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
De nem utolsó sorban. Köszönöm szépen a szót. Alpolgármester Úr! 
Csatlakozva Cserni Béla képviselő-társamhoz, én a szelektív 
hulladékgyűjtéssel szeretnék foglalkozni. Szeretném kérni a tisztelt 
szolgáltatót, gondoljuk meg a Bagolyvárnál lévő szelektív hulladékgyűjtőnek 
az áthelyezését, mert nem tudom, ki látta a facebook-on milyen képek 
vannak. Hát, szóval az borzasztó! Azt gondolom, hogy tisztelettel azoknak, 
akik becsülettel szelektív hulladékot összegyűjtik a lakásban, lakóházban, és 
megfelelő helyre teszik. De az már tényleg tűrhetetlen, ami ott a környéken 
történik. Ott van egy konténer, ami púpozva tele van más szeméttel. Mellette 
áll a szemét. Most innentől kezdve majd jön a következő, akkor rágcsálóirtás 
kell végeztetni, mert a patkányok el fognak szaporodni, és egyéb más. 
Úgyhogy szeretném kérni a szolgáltatót, a Bagolyvártól is el kéne vinni a 
szelektív hulladékgyűjtőket, és el kéne helyezni. Ugyan ezt én már megtettem 
a Móricz Zsigmond utcában is, Újtelepen már ott sincs. Nagy hibára. És 
szeretném fölhívni a tisztelt városlakók figyelmét, a Dunanett Kft.-nek van egy 
szelektív hulladékgyűjtő területe kint a Budai Nagy Antal úton, ami hétköznap 
ki van nyitva reggel 8,00 órától 17,00 óráig. Szombaton, ha jól tudom, reggel 
8,00-tól 13,00 óráig pontosan. Én már odahordom a szelektív hulladékot az 
autómmal, mert azt gondolom, hogy a városban körbe kell menni néha. Kb. a 
hetedik, nyolcadik szelektívet megkeresem, mire le lehet pakolni, mert 
tényleg becsülettel sokan tisztességesen oda hordják azt, ami oda való. 
Annak semmi értelme nincsen, hogy mellé hordjuk, mert azt az adófizetők 
pénzéből kell elszállítatni, meg majd jön a DVG Zrt., kérünk konténert, bele 



105 
 

kell pakolni, embereket kell fizetni vagy munkavállalókat, bocsánat, és így kell 
elszállítani. Ez magunkért jött létre. Nem tudom, hogy Győrben, 
Székesfehérváron miért nem teszik ezt. Vagy mindenki azt várja, hogy 
térfigyelő kamera legyen minden szelektív hulladékgyűjtőnél? De akkor kéne 
egy ilyen megfogó szerkezet is, hogy aki odateszi, egyből megfogjuk, és már 
visszük is. De el kéne gondolkodni ezeken a dolgokon, mert ez látványban 
nagyon borzasztó a Bagolyvár környékén. Úgyhogy én ezzel szeretnék kérni. 
Köszönöm szépen. Alpolgármester Úr! Még egyszer köszönöm.  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Képviselő úr! Tökéletesen igaza van. Maximálisan egyetértek. A Dunanett is 
becsülettel teszi a dolgát, és ennek ellenére ugye ki kapja az első fülest, a 
képviselő és a Dunanett. Holott a Dunanett tehetetlen. Miért? Mert nemcsak a 
szelektív hulladékgyűjtőként kijelölt szelektív hulladékokat tárolják ott, hanem 
sajnálatos módon a biológiai hulladéktól a bútorokon keresztül a kiselejtezett 
háztartási gépeken át gyakorlatilag minden van. Itt valóban az emberek 
fejében kellene valamilyen szinten rendet rakni, hogy mérjék fel annak a 
lehetőségét. Ugyanez vonatkozik egyébként ilyenkor őszi időszakban a 
nyesedékek, tehát a telkes gazdák, azon lakóövezetek, ahol kertek vannak. 
Nemes egyszerűséggel fogják, kirakják a nyesedékeiket méteres halomban, 
és majd arra várnak, hogy egyébként a jó Isten megoldja. Megint ki az, aki 
képbe kerül? A képviselő. Ki az, aki képbe kerül? A Dunanett. Tehát én már 
kértem a városüzemeltetési osztályon Szabó Lászlót, hogy osztályvezető 
úrral, igazgató úrral ebben a kérdéskörben akár mi együtt, képviselők üljünk 
le, beszéljük meg, találjunk ki valamit, mert ez tűrhetetlen. Esztétikai 
szempontból is és amit képviselő-társam említett, megjelennek a patkányok. 
Nem kicsit, nagyon. És nagyon sokan. Amelyek újabb költségeket 
emésztenek fel a város számára. Tehát ilyen szempontból én azt gondolom, 
nekünk képviselőknek is össze kell fogni, ebben a kérdésben közös nevezőt 
kell találjunk, mert ez véleményem szerint abszolút nem politikai kérdés. Ez a 
város tisztaságáról, a közérzetünkről, és sok minden másról szól, nem 
beszélve az egészségügyi problémákról, mert azért azt tudjuk, hogy a 
patkányürülék, egerek milyen fertőzéseket képesek terjeszteni. Néha 
elragadtatom magam, és elnézést kérek, de a képviselő-társaim által 
elmondott gondolatok tökéletesen fedik a maga valóságában azt a történetet, 
ami ma zajlik a városban. És higgyék el, akár a kedves tévénézők is, nem a 
képviselőkkel, a szolgáltatóinkkal van a baj, hanem az emberekkel. Azokkal 
az emberekkel, és persze tisztelet a kivételnek, akik ilyen renitens módon 
oldják meg az egyébként ilyen jellegű problémáikat. Azt már csak zárójelben 
jegyzem meg, hogy a környező településekről behordják akár a szelektív 
hulladékgyűjtők köré a szemeteiket, de ők nemes egyszerűséggel már 
zsákkal jönnek. Nem eggyel, többel. Sokan szerintem személyesen is 
tapasztaltuk. Tehát ebben a kérdéskörben is valamit lépnünk kell. Még 
egyszer elnézést. Sztankovics László képviselő úré még egyszer a szó! 
 

Sztankovics László képviselő: 
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Köszönöm. Alpolgármester Úr! Egy nagyon fontos dolgot felejtettem el. Az 
előbb döntöttünk a térfigyelő kamerákról. Még a nyáron megkerestek a Budai 
Nagy Antal úti garázsvárosból, hogy ők is szeretnének egy kamerát feltetetni. 
Ebben a listában ugyan nincs ez benne, de szeretném elmondani, hogy 
megkezdődött a tervezése és a kivitelezése, és az árajánlat kérése ott is, 
hogy ott is tudják fejleszteni, és ott is legyenek kamerák a Budai Nagy Antal 
úton. Köszönöm. Csak ennyit szerettem volna elmondani. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. További hozzászólás hiányában a nyílt ülést 
berekesztem. 3 perc szünetet rendelek el, míg a technika kivonul. Kérem, ne 
menjünk messzire! 
 
 

Szünet 
 

                  
 

K.m.f. 
 

 
 

      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 
               polgármester                     jegyző 

 
 
 
 
 
 


