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Gergő Edmond DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 

 
Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 11 fő, így a testület határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének rendes novemberi ülését megnyitom. Kis figyelmet 
szeretnék kérni a hivatali vezetők részéről is, mert így nagyon zavaró az 
ülésvezetésben, mint szoktam volt mondani. Nagy tisztelettel köszöntöm 
leendő díjazottjainkat, és átadnám a szót sajtószóvivő asszonynyak. 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében, tisztelettel 
köszöntöm Cserna Gábor polgármester urat, a képviselő-testületet, meghívott 
vendégeinket, és természetesen a sajtó képviselőit. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése minden évben „Szociális Munkáért – Dunaújváros” 
díjat adományoz, mely díj azon személynek adható, aki Dunaújvárosban a 
szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet fejtett ki a lakosság 
szolgálatában, valamint a közéleti munkában. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése az idei évben a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat: 
Borsos József szakpszichológus, valamint Katona Péter, a Hajléktalan Ellátó 
részlegvezetője részére posztumusz adományozza. 
 
Kérem, tapsolják meg a díjazottat! 

 
Borsos József első diplomáját a Nehézipari Műszaki Egyetemen, műszaki tanár 
szakon szerezte, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán okleveles pszichológusként szerezte második 
diplomáját. 1987-ben klinikai szakpszichológiai szakvizsgát tett, melyet 
igazságügyi klinikai pszichológiából tett szakvizsgájával egészített ki. Klinikai 
szakpszichológusként 1987 óta dolgozott Dunaújváros számos egészségügyi, 
szociális és pedagógiai intézményeiben. Így például a Szent Pantaleon Kórház 
Gyermek- és Ifjúság Mentálhigiénés Gondozójában, a Mozgásszervi 
Rehabilitációs Osztályon, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál, a Mozgó 
Nővérszolgálat Otthonápolási Csoportnál, vagy a Fejér Megyei Pedagógiai 
Szolgáltató Intézet dunaújvárosi Pályaválasztási Tanácsadó Csoportjánál. Az 
Egyesített Szociális Intézményben 2011-től 2013-ig dolgozott, mint pszichológus 
a mentálhigiénés csoport tagjaként. Kiváló közösségi ember, a segítő team 
oszlopos tagjaként szabadidejét is feláldozva vett részt az intézmény 
rendezvényein, programjain. Kedvességével, szaktudásával kivívta mind az 
ellátottak, mind munkatársai szeretetét, tiszteletét. 2011 végén előkészítette a 
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nappali demens ellátás bevezetéséhez szükséges tanulmányokat, melynek során 
személyesen kereste fel a hozzátartozókat, háziorvosokat, szakrendeléseket, 
illetékes szerveket. Majd a nappali demens ellátás szakmai programját, 
protokolljait is elkészítette. Ő nemcsak az ellátottak problémáira figyelt, hanem 
felismerte, hogy a személyzet problémáinak a megoldásával az ellátás színvonala 
is növelhető. Aktívan vett részt a pályázati munkák előkészítésében, 
továbbképzések szervezésében, előadások tartásában, a korábban évente 
megrendezett szakmai napok lebonyolításában. Hivatását felelősségteljesen, 
áldozatkészen, nagy szakmai alázattal és hozzáértéssel gyakorolta. Nyugdíjba 
vonulását követően is aktívan dolgozik, mint szakpszichológus a 
belügyminisztérium, valamint a büntetés végrehajtás területén. A tavalyi évben 
alezredesi kinevezést kapott munkája elismeréseként. Dunaújváros MJV 
Közgyűlése a kiemelkedő szakmai és emberi tulajdonságai, a magas színvonalú 
és elhivatott tevékenységének elismeréseként a „Szociális Munkáért – 
Dunaújváros” díjat Borsos József részére adományozza. Felkérem, vegye át az 
elismerést Cserna Gábor polgármester úrtól. 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Borsos József részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Katona Péter 2011-től 15 éven át dolgozott a hajléktalan ellátásban. 1997-ben a 
Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán diplomázott, és a rendőrség kötelékében 18 
évig teljesített szolgálatot. 2001-ben a dunaújvárosi Hajléktalanok Átmeneti 
Otthonában helyezkedett el, majd 2005-ben a Nappali Melegedő és az Éjjeli 
Menedékhely munkatársaként folytatta munkáját. 2007-ben a győri Széchenyi 
István Egyetem szociális munka alapszakán diplomázott, hogy munkáját minél 
tökéletesebben végezhesse. 2008-tól társadalmi munkában koordinálta 
Dunaújvárosban a Február Harmadika Munkacsoport statisztikai felmérését, 
melyet a minisztériumi fejlesztéseknél figyelembe is vettek. 2005. és 2008. között 
a Hajszolt Egyesület felügyelő bizottságának tagja volt. 2010-ben a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen szakvizsgázott. Részlegvezetőként irányította a 2011-
es évben átadott Útkeresés Segítő Szolgálat Kandó Kálmán téri Hajléktalanok 
Átmeneti Otthona, Nappali Melegedője, Éjjeli Menedékhelyének működését, ahol 
a fedél nélkül maradt férfiak és nők kaphatnak átmeneti segítséget kialakult 
problémáik megoldásához. 2015 májusától az Esőemberek Szüleinek 
Dunaújvárosi Egyesületének önkéntes elnöke volt. Az egyesület az autista, illetve 
az értelmileg akadályozott gyerekeket és felnőtteket segíti a mindennapokban, 
Katona Péter pedig szívén viselte az egyesület sorsát. Kitűnő kapcsolatokat épített 
ki a társintézményekkel, hatóságokkal, és az önkormányzattal. Az elesett emberek 
rehabilitációja a szívügye volt, minden nap azon fáradozott, hogy munkához 
segítse a szálló lakóit. Földi pályája tragikus hirtelenséggel zárult a közelmúltban. 
Dunaújváros MJV Közgyűlése a kiemelkedő és példaértékű szakmai és humánus 
tevékenységének elismeréseként a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat 
Katona Péter részére posztumusz adományozza. Felkérem Katona Péternét, 
vegye át az elismerést. 
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Cserna Gábor polgármester átadta Katona Péterné részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

A díjátadást követően egy ünnepélyes pezsgős koccintásra invitálom meg 
Önöket a közgyűlési terem előtti aulába, ahol pohárköszöntőt mond Lőrinczi 
Konrád, a Szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke. Kérem tehát, 
fáradjanak az aulába. 
 
Szünet 
Szünet után: 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kis figyelmet szeretnék kérni az ülésteremben. 
Köszönöm. Miután már az ülést megnyitottam, akkor megállapítom, hogy az 
ülés határozatképes. Tehát Dunaújváros Megyei Jogú Város novemberi 
rendes közgyűlését megkezdjük a tárgysorozatról való szavazással. 
Indítványozok egy napirendnek a felvételét és öt napirend levételét. Az öt 
napirend levételének indoka úgymond a szokásos, de ez valós indok, további 
egyeztetések céljából. Indítványozom 48. napirendi pontnak felvenni a nyílt 
ülésen, és majd nyilvánvalóan a sorszám meg fog változni, ha és 
amennyiben felvettük, és ha és amennyiben abból lejön öt napirend. De nem 
a sorszám a lényeges. Tehát indítványozom felvenni a DVCSH Kft. részére 
intézményeink vonatkozásában fűtési hődíj előleg kifizetését megcélzó 
napirendet.  
 
Aki ezt támogatja, kérem, igennel jelezze! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. részére az önkormányzati épületek és az önkormányzati fenntartású 
intézmények vonatkozásában fűtési hődíj előleg kifizetésére” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 48. napirendjeként – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina) – felvette 
tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
681/2016. (XI.17.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az 
önkormányzati épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények 

vonatkozásában fűtési hődíj előleg kifizetésére”  
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. november 17-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. 
részére az önkormányzati épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények 
vonatkozásában fűtési hődíj előleg kifizetésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 48. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És indítványozom jelzésem alapján a következő napirendi pontok levételét. 
Ez nem a hétvégi ötös lottó sorszáma lesz emelkedő sorrendben, bár lehet, 
hogyha valaki megjátssza, érdemes rám figyelni. Megkérdezzük Borsos urat, 
hogy szakmailag mi erről a véleménye, de már úgy látom, nincs itt az 
ülésteremben. Tehát a következőket javasolnám levenni: a 19., és akkor most 
olyan számok jönnek, amit ritkán játszanak meg a lottóban, mert egymás 
követő sorszámok, de ha és amennyiben megjátsszák, akkor nagy eséllyel 
nagyobb az opció egy nagyarányú nyereményre. Merthogy a 40-es, a 44-es, 
a 45-ös és a 46-os számokról, napirendekről van szó. Engedjék meg, hogy 
hadd ne keressem meg a tárgysorozatból a címüket. Tehát 19-es, 40., 44., 
45., 46. És ami lejönne, az pedig a… ami feljönne, az pedig a 48-as a 
DVCSH, amiről az előbb döntöttünk. 
 
Aki a levételt elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívó szerinti 19., 40., 44., 45. és 46. 
napirendi pontját – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina) – levette tárgysorozatából és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

682/2016. (XI.17.) határozata 
a nyílt ülés 19., 40., 44., 45. és 46. napirendi pontjainak levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 17-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 19. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros területén 
parkolóhelyek tervezésére”, a 40. napirendi pontját, mely „Javaslat a Schalbert ház és 
környékével kapcsolatos döntések meghozatalára”, a 44. napirendi pontját, mely 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatottak 
2017. évi bérfejlesztésével kapcsolatos döntés meghozatalára”, a 45. napirendi pontját, 
mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzata elfogadására”, valamint a  46. napirendi pontját, mely “Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el nem 
érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat elfogadására”, levette 
napirendjéről. 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a tárgysorozat egészéről szavazunk. A levett, felvett napirendek 
figyelembevételével. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester 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, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, 
Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
683/2016. (XI.17.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. november 17-ei nyílt ülés 
napirendjét az alábbiak szerint elfogadta: 

 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

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

elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló önkormányzati 
rendeletének megalkotására  
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2015. 
(XI.20.) építményadóról szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. 

(XI.20.) helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2015. 

(XI.20.) idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására 
                  

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
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8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk 
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására 
 

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál könyvvizsgálati 
tevékenységre vonatkozó, új megbízási szerződés előkészítésére és megkötésére 

 
11. Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra 

benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 
 
12. Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt 

vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére 
 

13. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem támogatására 
irányuló döntések meghozataláról 

 
14. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő 

játszótér és sportpálya vonatkozásában 
 
15. Javaslat a Pentelei Monostor Emlékhely tervezésének támogatására 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 4. számú módosítására 

 
17. Javaslat a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés tervezésére 

vonatkozó árajánlatok bekérésére és a tervezéshez szükséges forrás biztosítására 
                  

18. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújváros Szennyvíz Agglomeráció 
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására 
vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás 
módosítására 

 
19. Javaslat a 638/2016. (X.20.) közgyűlési határozat módosítására 

 
20. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos 

biztosítására 
                   

21. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett 
foglalkoztatotti létszámának emelésére 

 
22. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési 

előirányzatának emelésére nyugdíjazás miatti kettős kifizetés finanszírozására 
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23. Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú 
módosítására 
                 

24. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 
szakmai egységei 2016. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről készült 
megállapítások elfogadására 
   

25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 564/2015. (XI.12.) 
határozatának visszavonására 
 

26. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Perghe Sándor 
háziorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés 
megkötésére 

 
27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 521/2016. (VIII.11.) 

határozatának módosítására 
 
28. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó dr. Lőrincz Attila háziorvos és a 

körzeti asszisztens, Szűcsné Kiss Katalin megbízási szerződésének módosítására, 
továbbá dr. Lőrincz Attilával feladatellátási előszerződés és végleges feladatellátási 
szerződés kötésére 

 
29. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében dr. Dénes Judit fogorvossal 

kötött megbízási szerződés módosítására és a Faragó-Kis Mariann fogászati 
asszisztenssel kötött megbízási szerződés megszüntetésére 

 
30. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, a „Székely és 

Társai” Fogorvosi Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére és új 
feladatellátási szerződés kötésére 

 
31. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítény-fejlesztése kapcsán a szükséges 

gázhálózat fejlesztése tárgyában az UNISZOL Zrt.-vel kötendő megállapodásról 
 

32. Javaslat az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. által a dunaújvárosi Jégcsarnok 
és a dunaújvárosi sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási munkálatokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 

                      
33. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 

támogatására – 2017. évre  
 

34. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére szolgáló eszközök vételével 
összefüggő döntés meghozatalára 

 
35. Javaslat a dunaújvárosi Kemping területén található és a DVCSH Kft. tulajdonát 

képező víziközmű beruházás tulajdonjogának megvásárlására, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 160/2016. (V.29.) határozatának módosítására 
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36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 449/2016. (VI.16.) 
határozata végrehajtási idejének módosítására, valamint az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos pályázat 
kiírás elkészíttetésére vonatkozó megbízás jóváhagyására 

 
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 442/2016. (VI.16.) 

határozatával elrendelt könyvvizsgálati jelentés elfogadására – DVCSH Kft., Energo-
Hőterm Kft., Energo-Viterm Kft.  

 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat feladatai, és az ahhoz kapcsolódó 

eszközök, humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására, 
igazgató választására 

 
39. Javaslat a dunaújvárosi 730/265 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett építési terület 

megnevezésű ingatlan értékesítésére, a 636/2016. (VII.18.) PM határozat hatályon 
kívül helyezésére (Hingyi Lászlóné kérelme) 

 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 

évi költségvetése többlet működési támogatási igényének elbírálására 
 
41. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához történő csatlakozásra 
 
42. Javaslat a 2017. évi eves belső ellenőrzési terv jóváhagyására 
 
43. Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az önkormányzati 

épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában fűtési hődíj 
előleg kifizetésére 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom, hogy Forgó Krisztina kolleganőt, a közgyűlési osztály 
ügyintézőjét válasszuk meg jegyzőkönyvvezetőnek.  
 

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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, 
Lassingleitner Fruzsina) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
684/2016. (XI.17.) határozata 

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

Kérem, legyenek kedvesek tanácskozási jogot biztosítani meghívott 
vendégeink számára! 
 

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

           
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

685/2016. (XI.17.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. november 17-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Zárt ülés napirendjei. A mai napirendi pontok olyanokat tartalmaznak zárt 
ülésen, amelyek vagy kitüntetési ügy vagy személyügy vagy város gazdasági 
érdekét esetlegesen sértő napirendi pont, avagy olyan személyi kérdések, 
melyek önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok személyi 
kérdései, és így a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján 
a legfőbb szerv, vagyis a közgyűlés ülése nem nyilvános, vagyis a napirendet 
zárt ülésen tárgyaljuk meg.  
 
Először a zárt ülés 3. napirendi pontjának elrendeléséről döntünk. Ez a 
Liszkai Erzsébet, Dékány Péter kártérítési ügy. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 3. napirendi pontja zárt ülésen való 
tárgyalását – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
686/2016. (XI.17.) határozata 

„Javaslat Liszkai Erzsébet és Dékány Péter, a táborállási földcsuszamlás 
károsultjainak kártérítés megfizetése iránt indított perében magánszakértő 
megbízására” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására”című 

napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. november 17-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Liszkai Erzsébet és 
Dékány Péter, a táborállási földcsuszamlás károsultjainak kártérítés megfizetése iránt 
indított perében magánszakértő megbízására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § 
c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
(Tóth Kálmán képviselő 09:19 órakor megérkezett az ülésterembe.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés elfogadta a zárt ülésen való tárgyalást. Pontosabban nem a 
tárgyalást, mert törvény szerint úgy kell, hanem a tárgyát. DVG új 
felügyelőbizottsági tagjainak megválasztása - mert nem jó a cím - egész 
pontosan. Kettő főre teszek javaslatot majd.  
 
Tessék szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 4. napirendi pontja zárt ülésen való 
tárgyalását – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 
1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

    
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

687/2016. (XI.17.) határozata 
„Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag 

megválasztására” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására”című 
napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. november 17-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag megválasztására” zárt ülés tartását 
rendeli el az Mötv. 46. § c) pontja alapján. 
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Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Így a többiről nem kell, ahogy nézem így akkor a zárt ülés valamennyi 
napirendjéről egyben szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
688/2016. (XI.17.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. november 17-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására 
 
2. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására 
 
3. Javaslat Liszkai Erzsébet és Dékány Péter, a táborállási földcsuszamlás 

károsultjainak kártérítés megfizetése iránt indított perében magánszakértő 
megbízására 

 
4. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag 

megválasztására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A meghívottak számára a tanácskozási jogról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Gombos István, Lassingleitner Fruzsina) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
689/2016. (XI.17.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. november 17-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A jegyzőkönyvvezető személyéről! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
690/2016. (XI.17.) 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 
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2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó: a polgármester 

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről szóló önkormányzati 
rendeletének megalkotására  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 32/2015. 
(XI.20.) építményadóról szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 33/2015. 

(XI.20.) helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                     a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 34/2015. 

(XI.20.) idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeletének újraalkotására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  

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

8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartásról, együttműködésről, valamint támogatásuk 
feltételeiről szóló 16/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                 a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                    intézményvezetője 
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10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál könyvvizsgálati 
tevékenységre vonatkozó, új megbízási szerződés előkészítésére és megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 

 
11. Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett felhívásokra 

benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke  

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 

12. Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt 
vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység 
ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
           a pénzügyi bizottság elnöke 

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

13. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem támogatására 
irányuló döntések meghozataláról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

 
14. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő 

játszótér és sportpálya vonatkozásában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

 
15. Javaslat a Pentelei Monostor Emlékhely tervezésének támogatására 

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

                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 4. számú módosítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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17. Javaslat a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés tervezésére 
vonatkozó árajánlatok bekérésére és a tervezéshez szükséges forrás biztosítására 
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 
                  

18. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújváros Szennyvíz Agglomeráció 
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására 
vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
19. Javaslat a 638/2016. (X.20.) közgyűlési határozat módosítására 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke                     
                 a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 

 
20. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos 

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

21. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett 
foglalkoztatotti létszámának emelésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke                     
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
22. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési 

előirányzatának emelésére nyugdíjazás miatti kettős kifizetés finanszírozására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
23. Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú 

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

24. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 
szakmai egységei 2016. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről készült 
megállapítások elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
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25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 564/2015. (XI.12.) 
határozatának visszavonására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

26. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Perghe Sándor 
háziorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási szerződés 
megkötésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 521/2016. (VIII.11.) 

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

 
28. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó dr. Lőrincz Attila háziorvos és a 

körzeti asszisztens, Szűcsné Kiss Katalin megbízási szerződésének módosítására, 
továbbá dr. Lőrincz Attilával feladatellátási előszerződés és végleges feladatellátási 
szerződés kötésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
29. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében dr. Dénes Judit fogorvossal 

kötött megbízási szerződés módosítására és a Faragó-Kis Mariann fogászati 
asszisztenssel kötött megbízási szerződés megszüntetésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

30. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, a „Székely és 
Társai” Fogorvosi Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére és új 
feladatellátási szerződés kötésére 
Előadó:    a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
31. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítény-fejlesztése kapcsán a szükséges 

gázhálózat fejlesztése tárgyában az UNISZOL Zrt.-vel kötendő megállapodásról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                     a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
32. Javaslat az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. által a dunaújvárosi Jégcsarnok 

és a dunaújvárosi sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási munkálatokkal 
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 

                      
33. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 

támogatására – 2017. évre  
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

34. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére szolgáló eszközök vételével 
összefüggő döntés meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
35. Javaslat a dunaújvárosi Kemping területén található és a DVCSH Kft. tulajdonát 

képező víziközmű beruházás tulajdonjogának megvásárlására, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlésének 160/2016. (V.29.) határozatának módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 449/2016. (VI.16.) 

határozata végrehajtási idejének módosítására, valamint az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával kapcsolatos pályázat 
kiírás elkészíttetésére vonatkozó megbízás jóváhagyására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 442/2016. (VI.16.) 

határozatával elrendelt könyvvizsgálati jelentés elfogadására – DVCSH Kft., Energo-
Hőterm Kft., Energo-Viterm Kft.  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat feladatai, és az ahhoz kapcsolódó 

eszközök, humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására, 
igazgató választására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
39. Javaslat a dunaújvárosi 730/265 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett építési terület 

megnevezésű ingatlan értékesítésére, a 636/2016. (VII.18.) PM határozat hatályon 
kívül helyezésére (Hingyi Lászlóné kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 

 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2016. 

évi költségvetése többlet működési támogatási igényének elbírálására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    a pénzügyi bizottság elnöke 
 
41. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához történő csatlakozásra 

Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
 
42. Javaslat a 2017. évi eves belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előadó: a jegyző 
 
43. Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az önkormányzati 

épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában fűtési hődíj 
előleg kifizetésére 

 
 

Zárt ülés: 
 

1. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására 
Előadó: a polgármester 

 
2. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 

Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

 
3. Javaslat Liszkai Erzsébet és Dékány Péter, a táborállási földcsuszamlás 

károsultjainak kártérítés megfizetése iránt indított perében magánszakértő 
megbízására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
4. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-ben új felügyelőbizottsági tag 

megválasztására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti 
időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott 
hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról 
Előadó: a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk az első napirendi pontra. De elnézést kérek! Egy perc technikai 
szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
Szünet után: 
  
Cserna Gábor polgármester: 
 

Bocsánat! A monitoron nem látok semmit. Úgy sem, mint bocsánat, hogy nem 
látom azt, amit kellene. Nem értek az informatikához. Valamit igen. Ez nem 
az. Valami van, de nem abban a formában. Ez így igaz, de nem úgy. 
Legyenek kedvesek akkor szóban jelezni, hogy ki szeretne az első 
napirendhez. Szabó Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Több rövid 
témában szeretnék… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bocsánat! Ez így nem jó. Én magam jöttem rá, mert valószínűleg így nem 
rögzíti a gép sem, ugye? Rögzíti? Bocsánat! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Több rövid témában szeretnék tájékoztatást kérni, és 
felvetésekkel élni. Az első ilyen ügy, - amiben tudom, hogy polgármester úr 
számára is fontos, hiszen volt iskolai volt pedagógusként a polgármester úr is 
tudja, hogy mennyire fontos, hiszen beszélt is már erről -, hogy nem 
pedagógusként az intézményekben dolgozók helyzete, és felröppent az a hír, 
hogy az államosítással ők elveszíthetik a cafetériájukat, hogy ezeknek az 
egyébként alacsony fizetésű dolgozóknak még kevesebb lehet a fizetésük, és 
szeretném kérni polgármester úr tájékoztatását arról, hogy polgármesterként 
a KLIK-kel erről egyeztetett-e, és mit lehet látni. Szerintem nagyon fontos, 
hogy ezeknek az embereknek megmaradjon a cafetériája, hogyha kell, akkor 
akár önkormányzati közbenjárással is, hiszen az oktatás az közös ügyünk, és 
azt gondolom, hogy olyan egy város jövője, amilyen a benne tanuló diákok 
lehetősége a tanulásra, ezért mindent meg kell tenni, azért hogy a diákok a 
legjobb körülmények között tanulhassanak. És akkor már engedjék meg, 
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hogy egy pozitív dolgot is felhozzak, hogy most volt a Tudomány Hete a 
Dunaújvárosi Egyetemen, ami nagyon jól sikerült. Én magam is hallgatóként 
adtam ott többször elő, és tudom, hogy milyen jó hangulatúak voltak már 
régen is ezek a programok, és látszik, hogy ez mennyire kinőtte magát. Én 
gratulálok a szervezőknek és minden résztvevőnek. Remélem, hogy jövőre 
ez még színvonalasabb lehet. És hogy egy picit nehezebb vizekre evezzünk. 
Itt van a tél, és ennek a télnek, ennek két olyan tulajdonsága van, amit fontos 
megemlítenünk. Az egyik, hogy hideg van, a másik pedig, hogy sötét van. 
Úgyhogy a közvilágításról és a hajléktalan embertársaink helyzetéről 
szeretnék beszélni. A Magyar Szociális Fórum összeállítása szerint az 
országban száz és kétszázötven ember között van az, aki minden évben 
kihűlésben hal meg. És a legrosszabb az, hogy nem csak olyanok, akiknek 
nincsen fedél a fejük fölött, hanem olyanok is, akik nem tudják kifizetni a 
fűtést a lakásukban. Szeretném kérdezni polgármester urat, hogy mit tud, 
milyen intézkedések vannak Dunaújvárosban arra, hogyan készül az 
önkormányzat, akár a Védőháló Alapítvány arra, hogy hajléktalan 
embertársaink a lehető legkönnyebben átvészeljék ezt a számukra nehéz 
időszakot. A közvilágítás kapcsán pedig továbbra is azt gondolom, hogy aki 
gyalogszerrel jár a városban, az látja, hogy hát még nagyon-nagyon sok 
helyen van, lenne mit javítani ezen a közvilágításon, hiszen a járdán az 
embernek gyakran botorkálnia kell. Gyakran egyszerűen láthatósági 
mellényben lenne a legbiztonságosabb átkelni a zebrán, vagy éppen 
zseblámpával elmenni egyik háztömbtől a másikig. Úgyhogy azt gondolom, 
hogy a közvilágítás ügyről még mindig beszélnünk kell, és még mindig van a 
képviselő-testületnek feladata abban, hogy megoldjuk a helyzetet. Hiszen 
amellett, hogy kivizsgáljuk ezt az ügyet, és látjuk, hogy ennek milyen felelősei 
vannak, ebben a Párbeszéd is megtette a maga lépéseit, hiszen az Európai 
Csalás Elleni Hivatalhoz fordultunk Jávor Benedekkel közösen a tavalyi 
évben, pontosabban a tavasszal. Erről még nem kaptam visszajelzést. De 
amint fogok, azt természetesen megosztom képviselő-társaimmal is. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó munkához idő kell. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
És szeretném kérdezni polgármester urat arról is, hogy mi a véleménye arról 
a sötétségről, ami még egy-egy járdaszakaszon sajnos uralkodik a városban. 
Köszönöm a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Nem tudom, nem találkoztam még ilyennel, de ha konkrét helyeket mondana 
a képviselő úr, hogy hol gondolja ezt a sötétséget, akkor nyilván válaszolok. 
Nem, nem láttam ilyen helyzetet a városban. Bár lehet, hogy Mezőfalváról 
másképp látszik a város, képviselő úr. Szoktam mondani, az informatika is 
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egy szakma. Következő hozzászóló legyen kedves kézzel jelezni! Barta 
képviselő úr! 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először egy 
szomorú kötelességemnek tennék eleget, ugyanis mi itt a földön ismét 
szegényebbek lettünk, míg az égiek gazdagodtak. Múlt héten elhunyt ugyanis 
városunk egyik ikonja, Czigler Ernő, aki a sportban elég sok mindent tett le, 
onnan lehet ismerős a neve labdarúgásban. Híres labdarúgónk volt, majd 
több száz, illetve mondhatom, hogy ezer gyermek is nevelődött a keze alatt. 
És azt gondolom, hogy az ő halála is egy figyelmeztetés lehet számunkra, 
hiszen 2013-ban Fejes Laci bácsi, 2015-ben Andriska Vilmos, és most 2016-
ban Czigler Ernő. Távoznak közülünk azok, akik még a valódi értékeket 
tudják átadni annak az ifjúságnak, aki a sportot választaná. Én azt gondolom, 
hogy egy önkormányzatnak is nem csak finanszírozási dolgai vannak a 
sporttal vagy akár a labdarúgással kapcsolatban. Remélem, hogy a 
későbbiekben lesznek olyan rendezvények, akár bármilyen városi 
rendezvény, ahol ezeket a még hála Istennek élő ikonokat közelebb tudjuk 
hozni az ifjúsághoz. A magam nevében szeretném őszinte részvétemet 
kifejezni Czigler Ernőnek, családjának és szeretteinek, illetve jelezném, hogy 
a temetése most szombaton 10,00 órakor lesz. Aki méltó búcsút szeretne tőle 
venni, az megteheti. Köszönöm. A hozzászólásom második része egy kicsit 
áthangolódván. Adtunk be egy adatbekérőt a szeptember 22-én a tízmillió 
forintról megszavazott, népszavazásra plusz tízmillió forintról megszavazott 
tételhez. Két kérdésem lenne. Csak érdeklődök, hogy az jogilag rendben van-
e, hogy ugye két tétel, kb. egymillió-kétszázezer forint van egy nyomda, illetve 
egy hirdetés, ez a szeptember 22-e előtti történt a számla. Tehát szeptember 
16-án megjelent egy hirdetés a Pannon Lapok Társaságánál, illetve a 
Dunaújvárosi Közéleti Hetilapban, és van egy kilencszázharminchatezer 
forintos, egy polgármesteri levél, ami szintén a szeptember 22. előttre 
vonatkozik. Érdeklődök, hogy ez így szabályos, illetve jogilag rendben van-e. 
És a harmadik, nagyon örülök, kaptam ugye egy meghívót, mint bizonyára 
minden képviselő-társam és polgármester úr, egy meghívót a holnapi 
megbeszélésre a szemét kérdéssel kapcsolatban, ami a szelektív 
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos, és az ott elhelyezett szeméttel. Nagyon 
örülök annak, hogy elindult egy olyan tárgyalás, egy megbeszélés, ahol ezt a 
kérdést javítani lehet. Azonban szeretném azt kezdeményezni, nyilván ez 
holnapra ez még nehézkesebb lehet, hogyha már így foglalkozunk ezzel a 
szemét kérdéssel Dunaújvárosban, és itt most nem az esetleges számlázás, 
nem számlázás ügyek. Több illegális szemétlerakó hely van Dunaújvárosban. 
Akár gondolok itt a Duna-partra, akár gondolok itt a 6-os út melletti dologra. 
Ha már így elkezdünk ezzel foglalkozni, akkor nem lehetne, hogy egy kicsit 
így egyben akár civileket belevonni. Most csak egy… Nyilván itt, ötletelni 
majd ott kell, tehát nem mennék így részletesen bele, de hogyha már teszünk 
valamit, akkor és most a holnapi napon remélem, minél többen ott leszünk, 
akkor nem lehetne-e ezt egy kicsit így kiterjeszteni, hogy egyszerre lehessen 
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megoldani, mert tényleg katasztrofális ez a helyzet Dunaújvárosban, és 
nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, és ezt köszönöm. A szót is. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Sorrendet nyilván nem tudunk tartani értelemszerűen. Ki 
szeretne hozzászólni? Képviselő úr jelezte. Parancsoljon! Ja, hogy ott látható 
valami? Jó. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Két rövid kérdésem lenne csak polgármester úrhoz. Az 
egyik az, hogy az idei karácsonyi pénzjuttatás a nyugdíjasok számára idén is 
aktuális lesz-e. Nem találtam a közgyűlési anyagban. Gondolom, később 
születik erről majd döntés. De megkérdezem, hogy idén decemberben is a 
dunaújvárosi nyugdíjasok megkapják-e azt az összeget, amire számítanak. A 
másik pedig, hogy ez a közvilágítás toldozás - erről beszélünk most már 
másfél éve - rossz, pocsék, de most a zebrák valamennyire javultak, úgyhogy 
kérnék szépen egy tételes kimutatást arról, hogy most a zebrák 
közvilágításának a javítására mennyit költöttünk pluszban. Tehát ezt kérném 
szépen. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Iván képviselő úr! Van még hozzászóló, mert utána 
lezárnám az első napirendet. Köszönöm. Akkor az Iván képviselő úr az 
utolsó. Tessék! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A témában szeretnék felszólalni, 
és nagyon rövid leszek. Ígérem. Nagyon szépen szeretném megköszönni azt 
a munkát, amit már múltkor is megköszöntem a zöld SZTK-val kapcsolatban. 
Az elmúlt héten pont került ennek a végére. Csodálkozom is, hogy a 
képviselő-társaim az ellenzéki oldalról nem szólaltak föl ez ügyben, habár 
amikor indultak a választáson, akkor nagyon lobbiztak ezért akkoriban. 
Gondolok itt Szabó úrra is egyetemben, mert ha jól emlékszem, ő is 
mindenféle felvonulást szervezett a zöld SZTK elé, hogy így mentsük meg, 
úgy mentsük meg. Most, hogy végre pontot tettünk a végére, igazán nem 
szólt hozzá egy szót sem, de köszönöm szépen, hogy ezt nem tette meg, 
mert megteszem én. Szeretném még egyszer megköszönni a hivatal 
munkáját, illetve polgármester úr, alpolgármester úr közbenjárását, illetve a 
kormány támogatását. Habár múltkor megkaptuk Besztercei úrtól, hogy ugye 
benne van az új Modern Városok Programjában. Én úgy emlékszem, hogy 
2014 előtt még nem volt szó erről a programról, amikor elkezdtem ezzel 
foglalkozni. Örülök neki, hogy ezt összevettük ezzel, de úgy gondolom, hogy 
nem ez a legfontosabb. Ez lenne az egyik. A másik. Köszönöm szépen azt, 
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hogy Barta úr felhozta ezt a felvetést, hogy az illegális szemétlerakás. Nem 
szeretnék nagyon kitérni erre, de jómagam kb. három vagy négy éve 
foglalkozok ezzel a kérdéssel. Én úgy gondolom, hogy nem csak most 
kezdtünk el ezzel foglalkozni az illegális lerakásról. Nem szeretnék most 
nagyon adatokba belemenni, hogy mennyit gyűjtenek össze különböző 
csoportok, beleértve a DVG Zrt.-t és a DHHF munkatársait, illetve a 
Dunanettet. Nem csak a szemétlerakásról van szó. Azt azért elfelejtjük, hogy 
az emberi hozzáállás is nagyon fontos, ugyanis hiába szedjük össze a 
szemetet, ha másnapra kirakják az emberek. És ugye több városrészben 
küzdünk ezzel. Sorra mehetnék, hogy kinek milyen problémája van, és ki mit 
szüntetett meg az elmúlt időszakban. Én úgy gondolom, hogy ez egy átfogó 
probléma, és remélem azt, hogy a holnapi nap folyamán az egyeztetés 
alapján ez megoldódik. Köszönöm szépen a szót. Ennyit szerettem volna. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. A napirendet lezárom, és egy-két dologra szeretnék 
reagálni, valamint nekem is lenne egy-két eseménnyel kapcsolatos 
tájékoztatásom. Szabó képviselő úr! A hajléktalan ellátással kapcsolatos 
kérdésére ugye pont az előző napirendnél, a díjátadásnál itt ültek az 
intézmény dolgozói, igazgatónő is és részlegvezető is. Megkérem Molnár 
Attila dr. aljegyző urat, hogy legyen kedves minden képviselőnek majd 
írásban erre válaszolni. Egyetem. Egyetértek. Ugye minden évben, már 
régen, ugye a főiskolai időszakban is novemberben a Tudomány Hetének 
nagyon komoly és színvonalas előadásai vannak. És egyébként ebbe a 
programba épült be a megyei pályaválasztási kiállítása is a 
Kormányhivatalnak. Arról mindjárt mondok pár gondolatot. Közvilágítással 
kapcsolatban megkérem Besztercei képviselő urat, illetve Szabó képviselő 
urat, - összekapcsolva a két különböző dolog nyilvánvalóan - Markóth Béla 
osztályvezető urat egy írásos válaszra. KLIK. Nem így működik. Tehát 
teljesen egyetértek azzal, amit ön mond, de nem a KLIK-kel egyeztetni. Több 
oknál fogva sem. A KLIK helyi vezetőjével nem vagyok hajlandó szóba állni. 
Tehát nincs miről beszélgetnünk egymással, sőt dolgozunk azon Dorkota 
úrral, hogy hamarosan ne is legyen itt a hölgy. Alkalmatlan a… Nem helyi, 
nem partner, nem kezeli partnerként az intézményvezetőket, de visszatérve a 
cafetériára. Ennél nagyobb a baj. Ez így van, tökéletesen igaza van. De ha 
nyomon követi az eseményeket, és nem csak az ATV-t nézi, ahol esetleg ezt 
belengették, ahogy ön fogalmazza, ha nyomon követi az eseményeket, akkor 
a kormány az érdekképviseleti szervekkel folyamatos egyeztetést tart. 
Vannak új, - Varga Mihály miniszter úr úgy fogalmazott-, hogy vannak a 
rendszerben a cafetéria elemek közé beépülő új, vannak maradó és vannak 
megszűnő elemek. Ahogy érinti a köztisztviselő kollegát, ugyanúgy érinti 
nyilván a közalkalmazott pedagógus kollegát is. Tehát ne ugorjon fel mindig 
arra, amit esetlegesen a Népszavába, az Indexen, vagy éppen a Castellum 
akármicsodán olvas. Én se ugrok föl rá, ezért nem is olvasom a Castellumot. 
Tehát komoly mérvadó médiaforrásokat kell képviselő úr olvasgatni. Ez egy le 
nem zárt folyamat. A cafetéria elemeknek a parlament által hamarosan már 
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tárgyalás alatt van, - ezt Pintér képviselő úr meg tudná és Galambos 
képviselő úr erősíteni - az adótörvényekben, a 2017. évi ’16-ban 
elfogadandó, tehát nem a költségvetési törvényben, hanem amit majd 
karácsony előtt fogad el a parlament, hanem az adótörvényekben, amit 
novemberben el fog fogadni a parlament, abba épül be a cafetéria. És szent 
meggyőződésem, és ugyanez a kormánynak a célja is, hogy mindenfajta 
ágazat munkavállalói irányába a cafetéria juttatásoknak, ha más formában is, 
de meg kell maradnia. Nem az összegszerűség, hanem az elemeknek a 
milyenségéről beszélek. Barta Endre képviselő úr! Nem tudtam eme szomorú 
hírről. Személyesen Barátság városrészi gyerekként és focikedvelőként nem 
is messze Ernő bácsitól és családjától, mi több, a gyermekével együtt 
fociztam, a fiával a Kohász pályán, ugye Barátság városrészi lakosként 
lejárva. Bizony-bizony nagyon-nagyon szépen beszélt képviselő úr, ha 
szabad így mondanom, lelkileg volt őszinteség és töltöttség abban, amit volt 
szíves említeni, és én is Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nevében a családnak és szeretteknek, a barátoknak nagy nyugalomban 
megélt lelki csendességet kívánok, és Isten nyugosztalja Ernő bácsit! Az adat 
népszavazásos dolgokkal kapcsolatban jegyző asszony fog önnek írásban 
válaszolni. Esetlegesen próbálja meg a szemét kérdésben egyfajta képviselői 
indítványba beletömöríteni azt, amit próbált megfogalmazni. Természetesen, 
karácsony 5000 Ft-ra azt tudom mondani Besztercei úr, hogy a hivatal 
lelkesen Molnár Attila aljegyző úr irányításával azon dolgozik, hogy a 
decemberi közgyűlésre bekerülhessen az ezzel kapcsolatos határozat. 
Amennyiben a hivatal ezt megoldotta, akkor a decemberi közgyűlésen 
találkozni fogunk ezzel a napirenddel. Rátérve az elmúlt időszak 
eseményeire, főbb eseményeire: nagy tisztelettel köszöntöm Mórocz Erika 
igazgatónőt, és megkérem, hogy legyen kedves röviden az előttünk, ugye azt 
mondtam, hogy elmúlt, de most az előttünk álló más jellegű adventi 
forgatagról és a szilveszterről. És szeretnénk megvalósítani ebben a 
városban egy teljesen új programsorozatot 2017 januárjától. Egyetlenegy 
megyei jogú városban sincs a főtéren ilyen jellegű sorozat. Újévi 
rendezvények lesznek Dunaújvárosban, 2017 januárjában. Újévi fogadással 
és újévi futással, újévi gálakoncerttel, ami már megy évek óta ugye a Szonáta 
Zenealapítvány Zeneiskola koordinálásában. Megkérem igazgatónőt, hogy 
röviden, egy olyan három percben legyen kedves a programot összefoglalni. 
 

Mórocz Erika a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Igen, egy pár mondatban 
szeretném összefoglalni, hogy idén tulajdonképpen hogyan is fog történni itt 
az adventi időszakban a rendezvénysorozatunk. Úgy gondoltuk idén, hogy 
megyei jogú városhoz híven advent első vasárnapjától elkezdődne a 
programsorozat a téren. Ahogy közeledik a szenteste, úgy minden héten… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egy kicsit legyen kedves a mikrofonhoz közelebb! Köszönöm szépen. 
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Mórocz Erika a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
Úgy minden héten új és új programelemeket kívánunk bemutatni, illetve 
bemutatni a városlakóknak a téren. Ez színpadban, illetve dekorációs 
elemekben fog megnyilvánulni. Idén úgy gondoltuk, hogy minél jobban a helyi 
intézményeket, iskolákat, óvodákat vonjuk bele az adventi 
rendezvénysorozatba. Én úgy gondolom, hogy ez pozitív irányba indult el, és 
nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sok intézmény és iskola vállal 
részfeladatot ki-ki a maga módján, ki színpadban, ki karácsonyfában, 
karácsonyfa díszítésben. Ennek apropóján szeretném elmondani, hogy idén a 
Móricz iskola diákjai vállalták, hogy a város karácsonyfáját, a nagy fánkat 
saját készítésű díszekkel fogják elkészíteni, illetve feldíszíteni. 
Természetesen ehhez az anyagi támogatást megkapják. Ezen kívül fenyőfa 
díszítési felhívással fordultunk az iskolákhoz. Tizennégy iskola jelezte 
részvételi szándékát, mely értelmében december 12-én, itt a város főterén 
mindenki relatíve egységes fenyőfát fog kapni, és mindenki a saját maga által 
elkészített díszekkel fogja feldíszíteni. Ezt táblákkal fogjuk jelölni. Idén több 
újdonság is lesz a programelemekben, ilyen pl. az adott napokon a Bartók 
Kamaraszínház művészei, színészei által fél hattól hatig meseolvasás, amit 
igyekszünk kreatív formában lebonyolítani, hiszen figyelembe kell vennünk itt 
az időjárást. Ilyen pl. hogy azok az intézmények, azok az iskolák, óvodák, 
akik részt vesznek akár színpadban, akár dekorációban az adventi 
forgatagban, mindenképpen egy adventi kopogtató koszorút fog kapni, amit 
az iskolája ajtajára, falára kitehet. Ezt pedig Kováts Rózsa igazgató 
asszonynak, mint MMK-nak köszönthetjük. Ők fogják elkészíteni ezt. Idén 
meseíró felhívással is készültünk a gyerekekhez. Fel fogjuk építeni a 
karácsonyi manók faluját. Ehhez kapcsolódóan kérjük majd a gyerekeket, 
hogy a fenyő herceg legendáját írják meg. Értékes nyereményeket fogunk 
biztosítani, illetve a három legjobban sikerültet az adventi forgatag utolsó 
három napján fogják a Bartók Kamaraszínház művészei felolvasni. Több 
dekorációs elemet nem szeretnék elárulni. Legyen meglepetés. De nagyon 
sok olyan újdonság, akár fény, akár tárgyi dekoráció. Karácsony végeztével, 
adventi forgatag végeztével pedig idén is szilveszteri utcabál kerül 
megrendezésre december 31-én itt a városunk főterén. Este hat órától hajnali 
kettő óráig utcabál, dj-kel, fellépőkkel fogjuk elbúcsúztatni az óévet, és 
köszönteni az újévet. Ennek konkrétumáról majd egy külön sajtótájékoztató 
keretében fogunk tájékoztatást adni. Köszönöm szépen a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm, igazgatónő. Az elmúlt egy hónapban Kováts Rózsa MMK 
ügyvezetővel áttekintettük, Kováts Rózsa asszonnyal az MMK előtt álló, még 
év hátralévő részében lévő feladatokat. Fogadtam Somfai urat, a 
Dunaújvárosi Horgászegyesület elnökét, aki a Fejér megyei alelnökkel tett a 
városban látogatást. Itt a leendő beruházás, a leendő Szalki-szigeti szabad 
strandi fejlesztés kifejezetten horgászati szempontból való megközelítéséről 
beszélgettünk. A polgármesterekkel, a térségi polgármesterekkel a Jankovich 
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Kúriában volt a soros informális ülés október hónapban. Ma kerül sor - 
novemberben mindig Dunaújváros a házigazda - ma kerül sor a DVG Zrt.-nél 
a polgármesteri találkozóra a szokásos havi egyeztetésre, ezen a térség 
országgyűlési képviselője is, Dorkota úr is mindig jelen van. Múlt héten 
ülésezett a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány. Itt meg kell köszönnöm 
dr. László Borbála segítségét, aki szívügyének tekinti hivatali munkáján túl 
ennek a kuratóriumnak a jegyzőkönyvvezetését, koordinálását, napirendek 
előkészítését a kuratórium elnöke helyett, - aki én lennék -, mellett is. Ezt 
köszönöm, igazgatónő. Itt a rendkívüli közgyűlésen – emlékeznek, október 
27-én, a születésnapomon tartott rendkívüli közgyűlésen - hozott döntéssel 
kapcsolatban ugye volt szó egyetlenegy napirendi pontként, illetve a két 
kislány Kamilla és Letícia támogatásáról. Pecsét úrral folyamatos sms-
partiban vagyunk Kína és Magyarország között. Remélem, a hivatal a 
telefonszámlába besegít. Lényeg, hogy Istvánnak sajnos… István jól van, de 
Istvánnak haza kell jönnie. A részletekbe nem megyek bele. Egy máj jellegű 
történet miatt egy pár hétre haza kell jönnie, majd Kínába vissza kell mennie. 
Egy olyan jellegű dolog, amit az itteni korábbi betegségeivel függ össze, így a 
magyarországi kezelőorvosok tudják meg… Milyen érdekes ugye maga az 
egészségügy meg az orvostudomány! Hogy abban a világhírű FUDA 
Központban, Kínában nem tudják megoldani, ezért hazajön, majd visszarepül 
Kínába. Megyei pályaválasztási kiállítás, ez mindig a Kormányhivatal 
szervezésében, az egyetem „csak” helyet ad neki. A „csak”-ot idézőjelben. Itt 
a dunaújvárosi állami, illetve nem állami, alapítványi középiskolák, a városi és 
nem városi, környékbeli általános iskolás gyerekeknek mutatják be a képzési 
lehetőségeket. Rendőrkapitány úrral a héten áttekintettük, hogy milyen 
térfigyelő kamera, lovas rendőr, kutya, szakemberlakás, meg általában a 
közbiztonság helyzete milyen a városban, és milyen feladatok vannak még 
előttünk a következő másfél hónapban, illetve az év elején. Kapitány úr 
tájékoztatott, hogy hogyan működik ez, hogy még mindig csak megbízott 
kapitány. Ez egy nagyon  bonyolult pályáztatási folyamat, semmi egyéb nincs 
mögötte. Itt egy kicsit bürokratikus a történet. Három települést érint, olyan 
három települést, ahol egyfajta hirtelenséggel volt egyfajta váltás, mint pl. 
Dunaújvárosban. Tehát ezért megbízott a kapitány. A KLIK-hez tartozó 
általános iskolák, plusz zeneiskola, plusz gimnázium igazgatóját fogadtam a 
héten a szokásos havi egyeztetésünkre. Tóth Kálmán képviselő úr keresett 
meg, és le a kalappal, nagyon értékelem Tóth Kálmán képviselő úr képviselői 
tevékenységét. Az Újtelepi Egyesület, melynek több rendezvényén részt 
vettem, és magam és Dorkota úr is együtt támogatjuk a munkájukat, az ő 
képviseletükben keresett meg képviselő úr, és egy olyan témát vetett föl, 
amire azt kellett, hogy reagáljam, hogy szégyellem, hogy ez nem nekem jutott 
eszembe. Vagy már eszembe jutott, de nem léptem az ügyben. Megkérem a 
képviselő-társaimat, pártállástól függetlenül gondolják végig, hogy olyan 
ügyről fogok most beszélni, amely mellé mindenkinek érdemes odaállnia. Ez 
pedig a kistemetőnk, a ’48-as emlékmű mellett lévő kistemető rendbetétele. 
Ez kegyeleti kérdés, ez nem pártpolitikai kérdés. Ez kegyeleti, történelmi, 
kegyeleti, lelki, morális kérdés. Lehet, hogy könnyebb a Tesco-tól hazafelé 
arra átmenni, de ez nem így működik. Nem szabad, hogy így működjön. Ott 
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sírok vannak, ott emlékek vannak, ott a múlt van, akinek a hozzátartozói, 
illetve azok leszármazottjai Pentelén, illetve a városban, a város környékén, 
az ország bármely pontján, a világ bármelyik pontján még élnek. Ez nem 
költségvetési kérdés a kistemető rendbetétele, ez morális kérdés, hogy ebben 
Dunaújváros Közgyűlése odaálljon az egyesület mellé. Én megkérem ennek 
az ügynek a koordinálására Hingyi frakcióvezető urat és Tóth Kálmán 
képviselő urat, aki már egyébként is felvállalta ezt a dolgot. Ha év vége, akkor 
nemcsak advent, illetve ha advent, akkor tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt 
közgyűlés, akkor jótékonyság, adakozás. Ilyenkor jobban megnyílik az 
emberek pénztárcája, akik megtehetik, és melléállnak különös ügyeknek, mi 
ezt Tóth Kálmán képviselő úrral nagyon fontosnak tartjuk ebben a városban. 
De nemcsak a személyes jelenlét a fontos, ahogy mi ezt megtesszük 
képviselő úrral, nagyon fontos ezen túl a morális és anyagi jelenlét tisztelt 
képviselő-társaim. Magyarul nem kell feltétlenül ahhoz elmenni egy kórházi 
bálra, hogy tudjuk azt támogatni. Nyilván egy polgármester fővédnökként el 
fog menni a holnapi kórház bálra. Aki teheti, nézze a nemes célt. Ez a 
negyedik kórház bál. Vásárolható még jegy, és támogató jegy is. Minden 
évben ugye valamilyen kitűzött cél mentén, az idei évben a pszichiátria - 
kerülhetünk még oda - a pszichiátria épületének  a – bocsánat, kissé morbid 
volt, de igazságos. - felújításáról van szó. A másik pedig, hogy jövő héten a 
Bartókban, jövő szombaton a Bartókban, a Bartók Kamaraszínházban a 
Bartók a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány és a Dunaújvárosi Hírlap 
közös szervezésében Istvánért, Kamilláért, Letíciáról, meg egyébként is a 
jótékonyságért, az év vége miatt, az advent miatt nagyszabású jótékonysági 
gála. Tisztelettel várom a jelenlévőket, illetve a dunaújvárosiakat, a sajtó 
munkatársain keresztül az érdeklődő dunaújvárosiakat. Szeretném önöket 
tájékoztatni, bár lehet, hogy elmondtam, csak most találkoztam az illetővel 
személyesen, hogy Cseresnyés Péter államtitkár úr előterjesztésére Varga 
Mihály miniszter úr Csapó Gábor urat a Dunaferr középiskola korábbi 
intézményvezetőjét nevezte ki a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
főigazgatójává. És a találkoztam is többször azóta főigazgató úrral, és a még 
folyó tanévben a Dunaferr iskola élére megbízottként az intézmény SZMSZ-e 
értelmében az általános igazgatóhelyettes kapott megbízást Zemankó Zoltán 
korábbi igazgatóhelyettes úr személyében. Ilyenkor úgy működik a rendszer, 
hogy az államtitkár úr pályázatot fog kiírni a Szakképzési Centrumon 
keresztül. Mórocz Erika igen. Varga Zoltán úr keresett meg, ő ugye a 
Rockmaraton szervezője, jövő hétfőn fogunk találkozni. Megnézzük, hogy 
hogyan lehetne jövőre a harmadik, ha nem is Guinness rekord hosszúságú, 
de a harmadik Rockmaratont Dunaújvárosban megvalósítani. Szavaztunk 
már? Nem. Aki a hivatali beszámolót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
Muzsika nincs? Ez én voltam.  
 
Tessék szavazni!  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 8 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
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Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Gombos István, Lassingleitner 
Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

691/2016. (XI.17.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

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

És szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
Szünet után: 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó: a polgármester 
 

(Gombos István alpolgármester 10:02 órakor megérkezett az ülésterembe.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Folytatjuk a… Jaj, de jó! Ennyire még saját 
képviselőmnek nem örültem, mint most az alpolgármester úrnak. El tudok 
menni tovább a programjaimra. Következő napirendi pont a lejárt… Ugye, a 
lejárt határidejű?  
 
Hozzászólás hiányában, 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 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
692/2016. (XI.17.) határozata 

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

elektronikus úton teljesíthető adókötelezettségekről 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: 
 

Adókötelezettségről szóló rendelet megalkotása következik. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 
fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – megalkotta 
a 28/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

32/2015. (XI.20.) építményadóról szóló önkormányzati rendeletének 
újraalkotására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Az építményadóról szóló rendeletünk újraalkotása következik. Barta Endre 
képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Annyi 
kiegészíteni valóm van ehhez a ponthoz, hogy az előző építményadónál főleg 
ott a garázsokkal kapcsolatban volt egy kis probléma. Lévén az, hogy 
megszületett ugye a törvény, és nem értesültek róla időben az emberek, sőt, 
csekket is egyszerre kaptak 2016-ban most így előzőleg visszamenőleg. 
Viszont nagyon korrekt volt az önkormányzat hozzáállása abból a 
szempontból, hogy aki egy kicsit csúszott ugye nem érte őket plusz büntetés. 
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Nem tudom, hogy mi a módja annak, hogy ez még egyszer ugye ne 
következzen be, illetve mert ugye ezt is a garázsokra is vonatkozik, illetve 
egyéb dolgokra. Valamint kérdés érkezett, és nem tudom, hogy azok az előző 
építményadóval kapcsolatban azok lettek értesítve, akik gépjárművel 
rendelkeznek. Tehát már megtörtént-e már azoknak az értesítése, akik nem 
rendelkeznek gépjárművel, de elmaradt fizetésük van, vagy esetleg mondjuk 
ők egy ilyen plusz három év múlva kapják meg azt a felszólítást, hogy 
visszamenőlegesen fizessék be. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Értem a felvetését, képviselő úr. Amint viszont nem értek, hogy hol van az 
osztályvezető. Ja, de miért nem a helyén ül? Nincs helye. Még nagyobb a 
baj! Hát legyen helye! Jegyző asszony! Hát miért nincs helye egy regnáló 
osztályvezetőnek? Miért? Mennyiben más osztályvezető ő, mint a Vántus 
doktornő? Semennyiben. Sőt, az egyik legnehezebb terület az adóterület. 
Hát, ott pont van egy hely. Már csak egy széket kell varázsolnunk. Legyen 
kedves a képviselő úr kérdésére röviden válaszolni a mikrofonba. 

 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztályvezető: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Arra a kérdésre vonatkozóan, hogy 
a gépjármű tulajdonosok kaptak csak értesítést… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Legyen kedves közelebb! Köszönöm. 
 

Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztályvezető: 
 
Nem, merthogy az egyenlegértesítővel került kiküldésre ez a felhívó levél. Ezt 
pedig minden adózó megkapta, nemcsak a gépjármű tulajdonosok. Többszöri 
felszólítás is volt ezzel kapcsolatban. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szerintem a személyes kontaktus csodákra képes, úgyhogy legyen kedves 
holnap egyeztetni a kollegákkal. Köszönöm. 
 
Aki elfogadja a rendelet újraalkotását, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 
fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
megalkotta a 29/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
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 (Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

33/2015. (XI.20.) helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendeletének 
újraalkotására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Következik az iparűzési adóról szóló rendeletünk szintén újraalkotása. Aki 
támogatja, 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, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
megalkotta a 30/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

34/2015. (XI.20.) idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeletének 
újraalkotására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Következő az idegenforgalmi adó. Hát igen, negyed annyi IFA bevételünk, 
idegenforgalmi adó bevételünk lenne, mint mondjuk egy Hévíz - már megint 
Hévíz - tehát mint egy Hévíz típusú városnak van, hát, Benkovics Kornélia 
igazgató asszony lelkesen bólogatja a fejét. Magyarul egyetért velem, hogy 
sajnos ugye mi másra vagyunk büszkék, mert legyünk büszkék 
Dunaújvárosra. Mi így szeretjük Dunaújvárost, ahogy van, a maga szocreál 
örökségével, múltjával, jelenével és jövőjével. Mi a …? Igazgatónő, tessék 
nekem megmondani, mi a rendelet újraalkotásának a rövid lényege? Egy-két 
mondatban. 

 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztályvezető: 

 
A jogszabályi törvényváltozást jelenti. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Ja, és annak az átvezetése úgymond. Köszönöm szépen. 
 
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, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
megalkotta a 31/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

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

 
A költségvetési rendeletünk módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! Tessék szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) 
– megalkotta a 32/2016. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

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

                 a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                 a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Civil szervezeteinkkel való kapcsolattartást szabályozó rendeletünk 
módosítására kerül sor. Igazgatónő! Mi a lényege a módosításnak? 
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Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A lényege az, hogy a korábbi 
közgyűlésen módosítottuk a támogatásokról szóló rendeletet, és most azzal a 
rendelettel a civil szervezetek támogatásáról szóló rendeletet összhangba 
hoztuk, elvégeztünk néhány pontosítást, illetőleg a jogszabályalkotási 
rendeletből adódó pontosítást, és egyszerűbbé tettük a beszámolót a civil 
szervezetek részére. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Jobbulást kívánok, osztályvezető asszony! Köszönöm a 
választ.  
 
Aki elfogadja a rendelet módosítását, 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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – megalkotta a 33/2016. (XI.17.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9. Javaslat az alapellátási területi ellátási kötelezettségről szóló 15/2012. (III.9.) 

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

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 
 intézményvezetője 

                    Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvos 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Az alapellátási, tehát egészségügyi napirendről szóló rendeletünk 
módosítására kerül sor. Felhívom a figyelmüket, hogy van egy határozati 
javaslat és egy rendelettervezet is.  
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, 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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
693/2016. (XI.17.) határozata 

az Egészségmegőrzési Központ védőnői álláshelyeinek meghatározásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egészségmegőrzési Központ 
védőnői álláshelyei számát 2017. január 1. napjától 1 fővel csökkenti, így az 
engedélyezett védőnői álláshelyek száma 24 főről 23 főre módosul.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az Egészségmegőrzési 

Központ intézményvezetőjét, hogy az intézmény 2017. évi költségvetésének 
tervezése során  az 1. pontban foglalt intézkedést vegye figyelembe. 
 
Felelős: - az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

 Határidő: az intézmény 2017. évi költségvetése tervezésének időpontja 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt intézkedést a 2. pontban foglaltak figyelembevételével a 2017. évi 
költségvetési rendelet tervezése során vegye figyelembe.  
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2016. november 25. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki a rendelettervezetet elfogadja, az is ennek alapján döntsön! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – megalkotta a 34/2016. (XI.17.) 
önkormányzati rendeletet. 
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 (Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál könyvvizsgálati 

tevékenységre vonatkozó, új megbízási szerződés előkészítésére és 
megkötésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bata János, a Főnixbata Auditáló Kft. vezető tisztségviselője 

                    Máté Imre könyvvizsgáló 
                    Győriné Új Mária, az Universal Audit Kft. képviseletében 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm a Főnixbata Auditáló Kft. vezető tisztségviselőjét, városunk 
könyvvizsgálóját, Bata urat! Következő napirend a könyvvizsgálati 
tevékenységre vonatkozó új megbízási szerződést - Kézcsókom, igazgató 
asszony! - tárgyalja.  
 
Aki ezzel egyetért, 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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
694/2016. (XI.17.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatánál 
könyvvizsgálati tevékenységre vonatkozó, 

új megbízási szerződés előkészítéséről és megkötéséről 
 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az 544/2016. ( IX. 20.) 

határozatban foglaltak végrehajtása során határidőn túl érkezett pályázatokat  
érvénytelennek minősíti.  A feladatellátás megoldása érdekében úgy határoz, hogy 
az önkormányzat és intézményei folyamatos könyvvizsgálati és szakmai tanácsadói 
feladatai ellátására 2017. október 1-jétől a 2019. évi beszámoló elfogadásáig terjedő 
időszakra vonatkozóan ismételten 3 ajánlatot kér be, mely ajánlatok értékelését 
követően a kiválasztott könyvvizsgálóval kíván szerződést kötni. 

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

könyvvizsgálóktól kér be árajánlatot,  
- Főnixbata Auditáló Kft. (Budapest 1152, Szentmihályi út 131.),  
- Máté Imre könyvvizsgáló (3104 Salgótarján, Frigyes krt. 1.), 
- Universal Audit Kft (Győriné Új Mária), 3104 Salgótarján, Kölcsey út 19. 
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3. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a Gazdasági és területfejlesztési 
bizottság, valamint a Pénzügyi bizottság véleményének kikérése mellett a 
legkedvezőbb ajánlat kiválasztására és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság által 
alkalmasnak véleményezett, a feladatra vonatkozó szerződés megkötésére a 
határozat 1. mellékletében szereplő ajánlatkérés 2. melléklete szerinti tartalommal. 

    
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                        - a szerződéskötésre: 2016. december 22. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

11. Javaslat konzorciumi partner bevonására a TOP keretében meghirdetett 
felhívásokra benyújtott pályázatok megvalósítása érdekében 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a TOP keretében meghirdetett felhívásokra benyújtott 
pályázatok megvalósítása érdekében konzorciumi parnert, partnereket 
szükséges bevonni. A napirend vitáját lezárom hozzászólás hiányában. 
Felhívom a figyelmüket, hogy nyolc, római nyolc pontból áll a határozat, nyolc 
római nyolc pont, nyolc római pont, pont nyolc római pontból áll a határozati 
javaslat. Mindegyikről külön-külön kell döntenünk. 
 
I.-et aki támogatja! 
 

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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
695/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.1.1-15-DU1-2016-00001 Dunaújváros 
iparterületeinek fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében  
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.1-15-DU1-2016-
00001 Dunaújváros iparterületeinek fejlesztése című projekt vonatkozásában 
konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel 
(továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  

 
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. december 20. 
 

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

Aki a II.-t támogatja! II.-ről szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

696/2016. (XI.17.) határozata 
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00001 

Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
Dunaújvárosban című projekt megvalósítása érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15-DU1-2016-
00001 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés 
Dunaújvárosban című projekt vonatkozásában konzorciumi megállapodást 
kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: projektmenedzsment 
szervezet) a projekt megvalósítása érdekében, amennyiben ahhoz a már 
konzorciumi partnerként bevont Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság hozzájárul. Továbbá egyetért azzal, hogy a projekt 
előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet véleményező 
szerepet töltsön be. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
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Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  

 
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. december 20. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A III.-ról! Most szabályos szeretnék lenni, megvárom, amíg megjelenik az 
eredmény. Értem, de itt meg semmit nem jelez, tehát én azt mondanám, hogy 
a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, de nem látom. Krisztina! Szavazzunk 
még egyszer! Jó? Indítható? Köszönöm! Még egyszer legyenek kedvesek! 
Lefagyott a rendszer, mint a polgármester gagyi Nokiája naponta tízszer. Le. 
Jó. Egy perc technikai szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
Szünet után: 
 
(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Jó. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A szavazásra kerül sor. Legyen kedves 
kézfelemeléssel jelezni, aki támogatja! Ne haragudjanak, szeretnék tovább 
menni! 11,00-kor már hivatalos tárgyalásom van. Tehát, aki támogatja a 
határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! Ellenpróba? Nemmel 
szavaz? Tartózkodik? Besztercei képviselő úr nem szavaz? Akkor jelezze! 
Néma gyereknek anyja sem meg a szavát.  
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
697/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 Zöld város 
kialakítása című projekt megvalósítása érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-
00001 Zöld város kialakítása című projekt vonatkozásában konzorciumi 
megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: 
projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása érdekében, továbbá 
ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
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. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  
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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. december 20. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Melyik következik? IV.-t aki támogatja! Legyenek kedvesek szavazni! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 
 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
698/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 Szociális 
alapszolgáltatások fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-
00001 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése című projekt vonatkozásában 
konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel 
(továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

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

Határidő:    2016. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  

 
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. december 20. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

V. 
 
Aki támogatja? Nem szavaz 1 fő. 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
699/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00001 Dózsa György 
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00001 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt 
vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 

- a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
  közreműködésért: 



45 
 

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

Határidő:    2016. december 20. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Van még? VI. Ugyanez! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

700/2016. (XI.17.) határozata 
konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 Petőfi Sándor 

Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása 
érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00002 Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt 
vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

 
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: 
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 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:    2016. november 30. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  
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. december 20. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

VII. Ugyanez! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
701/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00003 Vasvári Pál 
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása 

érdekében  
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00003 Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése című projekt 
vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  
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. december 20. 
 

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

VIII. Köszönöm szépen! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
702/2016. (XI.17.) határozata 

konzorciumi partner bevonására a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00004 Dunaújvárosi 
Óvoda épületenergetikai fejlesztése című projekt megvalósítása érdekében  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00004 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése című projekt 
vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a projekt megvalósítása 
érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a 
projektmenedzsment szervezet véleményező szerepet töltsön be. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program forrásaiból későbbiekben támogatott 
projektek vonatkozásában konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft-vel a projektek megvalósítása érdekében; továbbá ahhoz, hogy a 
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pályázatok előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
véleményező szerepet töltsön be. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat - 
azok esedékességekor – aláírja, és a konzorcium alakításáról szóló támogatási 
szerződés módosítási kérelmek benyújtásakor eljárjon.  

 
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. december 20. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

12. Javaslat a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt 
vonatkozásában felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység ellátására vonatkozó árajánlatok elbírálására és árajánlatok 
ismételt 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: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra. Nálam nincs. Hozott anyagból 
dolgozunk, a forgatókönyvben nincs. „DUNA-MUNKA-TOP” pályázatunk 
közbeszerzési tanácsadó apropóján árajánlatok elbírálására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon kézzel! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner 
Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
703/2016. (XI.17.) határozata 

a TOP-6.8.2-15 kódszámú „DUNA-MUNKA-TOP” című projekt vonatkozásában 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására 

vonatkozó árajánlatok elbírálására és árajánlatok ismételt bekérésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 624/2016. (X.20.) határozata alapján a 

TOP-6.8.2-15 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a megyei jogú 
város területén és várostérségében” tárgyú projekt vonatkozásában felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására kiküldött ajánlatkérésekre 
beérkezett ajánlatok alapján az ajánlatkérési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, 
mivel nem érkezett be a fent nevezett projekt vonatkozásában érvényes pályázati 
feltételeknek megfelelő számú árajánlat. 

 
2. 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 a projektben megvalósítani kívánt beszerzések során a 
legkedvezőbb gazdasági szereplő kiválasztása érdekében felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység ellátására az alábbi gazdasági 
szereplőktől kérünk árajánlatot: 

 
a) ÉSZ-KER Kft 

                1026 Budapest, Pasaréti út 83. 
 
b) IMPERIAL TENDER Kft 

                1022 Budapest, Bimbó út 1-5. A lház. 3. em. 1. 
 
c) KözbeszGuru Kft. 

                1054 Budapest, Aulich utca 7. 2. em. 4/a 
 
d) Provital Fejlesztési Tanácsadó Zrt. 

               1123 Budapest, Alkotás utca 53. E. ép. 3. em. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
    a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a városfejlesztési igazgató 
Határidő: - az ajánlatkérés megküldésére: 2016. november 21. 

 
13. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem 

támogatására irányuló döntések meghozataláról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

A következő napirendi pont a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-
fejlesztés 2. ütem támogatására irányuló döntések. Hozzászólás? Melyikhez? 
Az előzőhöz? Most melyikhez? Képviselő úré a szó! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Többedik ütemben itt a 
labdarúgó létesítmény-fejlesztésről van szó, és szerettem volna megkérdezni, 
hogy akkor hányadán állunk itt most a dunaújvárosi futballistákkal. Ugyanis 
évekkel ezelőtt rengeteg támogatási pénz ment át a labdarúgás részére, és 
gondolom, hogy a sportlétesítmény-fejlesztés is arról szól, hogy ezt 
tartalommal szeretnénk megtölteni a jövőben. Többször felvetettük már ezt a 
problémát, mert volt időszak, amikor nagyon a labdarúgók mögött állt ez a 
testület. Volt időszak, amikor úgy tűnt, hogy elbizonytalanodott a testület, 
hogy mennyiben támogatja, aztán többször kaptunk olyan választ itt a 
közgyűlésen, hogy ugye nem önkormányzati tulajdon ez a kft., ezért máshogy 
áll hozzá az önkormányzat. Mindenesetre egy biztos, hogy a futballistáknak a 
képzése meg a foci, mint tevékenység az ott zajlik. Tehát én szeretném tudni, 
hogy a stadionfejlesztés és a jövőbeni labdarúgás támogatása az hogyan fog 
megvalósulni vagy összhangba kerülni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szepesi Attila alpolgármester úr távollétében írásban fog a… Mert 
alpolgármester úr van e tárgykörben képben, úgyhogy ha megengedi 
képviselő úr, írásban fog erre a kérdésére választ adni. Ugyan ön nyilván a 
döntésénél szerette volna a választ figyelembe venni, de sajnos most ezt 
tudom. Egyébként alpolgármester úr egy fél 11-es tárgyalásra ment pont a 
stadionba nagyjából ebben a tárgykörben. Aki támogatja a határozati 
javaslatot, igennel szavazzon! Kézzel legyenek kedvesek! 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Hiába, nem mutat semmit. Tehát csak a muzsika megy. A közgyűlés 
elfogadta? Nem? Kivételesen van. Nemmel szavaz? 2 fő. Tartózkodó? Nem 
szavazó? 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
704/2016. (XI.17.) határozata 

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem 
támogatására irányuló döntések meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta 627/2016.(X.20.) 

határozatával 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 elfogadja jelen határozatával 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 
részesüljön a 2016. évben (továbbiakban: fejlesztés II. ütem 1./2 része). 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletében szereplő 

támogatási szerződés tervezetet elfogadja, az abban foglaltakkal egyet ért. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 3. 

pontban elfogadott támogatási szerződés aláírására és ahhoz szükséges döntések 
meghozatalára. 

 
5. 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 
                       a vagyonkezelési osztály vezetője 
                       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    2016. december 31. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 627/2016.(X.20.) határozat 9. pontját 

úgy módosítja, hogy a 627/2016.(X.20.) határozat 1. pontjában foglaltakra tekintettel 
a„Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes állami és 
önkormányzati sportkultúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek 
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biztosításával kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2040/2015. 
kormányhatározat”-ban megnevezett bruttó 400 MFt keretösszegű támogatást és 
annak felhasználására bruttó 400 MFt stadionfejlesztési kiadások elnevezésű 
előirányzati sort a 7. a mellékletben a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati 
rendelet módosítása során, továbbá a „ Magyarország 2017. évi központi 
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény”-ben megtározott bruttó 500 MFt 
keretösszegű támogatást és annak felhasználását 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 osztály vezetője 

Határidő: a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja, illetve a 2017. évi 
                  költségvetés összeállításának időpontja 

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

 
Ez lassúbb, nemhogy gyorsabb lenne így. Jó, megkérem a közgyűlési 
osztályvezető urat, hogy csináljon már valamit az informatikával. Jó? Addig 
szünetet rendelek el. Így nem lehet dolgozni. Osztályvezető Úr! Nem a 
közgyűlés. A rendszert előző nap, nézzük meg reggel! Nézzük meg! Ne 
tessék ezt így csinálni! Gondoljuk el, így mit gondol a tisztelt közvélemény a 
közgyűlés munkájáról, vagy éppen a hivatal felkészültségéről vagy 
informatikai szakképzettségéről, tudásáról! 
 

Szünet 
Szünet után: 
 
14. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren 

lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régiótitkára 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő napirendi pontunk üzemeltetési szerződés módosítása az Október 
23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában. 
 
Aki támogatja, kérem, szavazzon igennel! 
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(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
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, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

705/2016. (XI.17.)  határozata  
műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő játszótér 

és sportpálya vonatkozásában 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a KDOP-

3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és sportpálya 
üzemeltetését a projekt fenntartási időszakában, az üzemeltetési feladatok 
vonatkozásában kötött üzemeltetési szerződés alapján továbbra is a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat lássa el.   

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

KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és sportpálya 
üzemeltetési szerződés III. sz. módosító szerződését aláírja.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban 

megnevezett III. sz. módosító üzemeltetési szerződés a 2017. évre vonatkozó 
előrevetített éves üzemeltetési díjat 9 862 024,- Ft-ban, azaz kilencmillió-
nyolcszázhatvankettőezer-huszonnégy forintban (alanyi adómentes összeg) 
határozza meg, mely költséget Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
biztosítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére. 

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

megnevezett költségeket a 2017. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 
 

Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                      a jegyző 
                    - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                      a vagyonkezelési osztály vezetője  
                      a városfejlesztési igazgató 

Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2. pontban 

megnevezett szerződés értelmében a szerződés tárgyévében Dunaújváros Megyei 
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Jogú Város Önkormányzata egyeztetést kezdeményezzen a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálattal a tárgyévet követő év előrevetített éves díjának 
meghatározására, majd azt követően a szerződés szükség szerinti módosítását 
terjessze a Közgyűlés elé.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
                    - a határozatban való közreműködésért  
                      a városfejlesztési igazgató  
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  2017. november 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
15. Javaslat a Pentelei Monostor Emlékhely tervezésének támogatására 

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

                      az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  Szabó Tamás, a PERI SE elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendünk a Pentelei Monostor Emlékhely tervezésének 
támogatása. Hingyi képviselő úré a szó! 

 
Hingyi László képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Természetesen támogatom, de 
lényegesnek tartom, ezért szeretném, hogy a civil szervezeteket is bevonják 
a pályázatba. Ők is kapjanak támogatást, az anyagi forrás biztosítva legyen. 
Köszönöm. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Köszönöm, képviselő úr.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
706/2016. (XI.17.) határozata 

a Pentele Monostor Emlékhely tervezésének támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a PERI SE (székhely: 2400 
Dunaújváros, Petőfi u. 1/a, képviseli: Szabó Tamás elnök) részére bruttó 2.095.000,-
Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a Pentele Monostor Emlékhely 
engedélyezési és kivitelezési terveinek elkészítésére. 

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

támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati 
rendelet 5. melléklet 23. alcímben szereplő TOP programok előirányzat keretének 
terhére biztosítja. 

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

PERI SE-vel az 1. pontban jóváhagyott céltámogatási szerződést írja alá az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleményének kikérését követően, valamint 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítésről a szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
           a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő:  - a szerződés aláírására: 2016. december 30. 
            - a határozat közléséért: 2016. november 30. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet soron 
következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  a 2016. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2016. április-
december hónap) 4. számú módosítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend a közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási 
keretszerződés 4. számú módosítása. 
 
Aki támogatja, kérem, szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

707/2016. (XI.17.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási szerződés /2016. április-december hónap/ 4. 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 4. számú módosítását a III.-VIII.-XIV.-
XVII. soron szereplő előirányzatok emelésével jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő III. (Hó és síkosság-mentesítés) sort érintő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. 
mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi kiadások elnevezésű előirányzat 
során 25.000.000,-Ft többlet fedezetet biztosít a 7/b mellékletének „13. Sportcélok 
és feladatok / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály” alcím alatt szereplő „1. 
Fabó Éva Sportuszoda fenékemelő hidraulika vezérlésének teljes felújítása és lelátó 
szigetelése, bútorozása” sorairól történő átcsoportosítás útján. 

 
3. Az 1. pontban szereplő VIII. (Egyéb köztiszt. feladatok, illegális hulladékok 

begyűjtése) sort érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
3/2016.(II.19.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi 
kiadások elnevezésű előirányzat során 10.000.000,-Ft többlet fedezetet biztosít a 
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7/a mellékletének „1. Városfejlesztés és- rendezés / Városüzemeltetés és 
Városfejlesztési Osztály” alcím alatt szereplő „2. Szalki-sziget fejlesztés” szakfeladat 
sorról átcsoportosítás útján. 

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

sort érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5. 
mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi kiadások elnevezésű előirányzat 
során 20.000.000,-Ft többlet fedezetet biztosít a 7/a mellékletének „1. 
Városfejlesztés és- rendezés / Városüzemeltetés és Városfejlesztési Osztály” alcím 
alatt szereplő „2. Szalki-sziget fejlesztés” szakfeladat sorról átcsoportosítás útján. 

 
5. Az 1. pontban szereplő XVII. (Közkifolyók üzemeltetése) sort érintő 1.600.000,- Ft 

összegű kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) rendelet 5 
mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás soron már biztosított. 

 
6. 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 4. 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. december 10. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: - a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

17. Javaslat a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés tervezésére 
vonatkozó árajánlatok bekérésére és a tervezéshez szükséges forrás 
biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont árajánlatok bekérése és forrás biztosítása az 
északi lakóterület csapadékvíz elvezetésének tervezésére vonatkozóan. 
Pintér Attila képviselő úré a szó! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 

Tudomással bírok arról, hogy zajlanak, folyamatban vannak projektek a 
szennyvíz-elvezetéssel kapcsolatban. A Táborálláson több alkalommal 
vetődött fel a probléma, a megoldás keresése. Elindultak, megoldás van, ami 
megvalósult, de aztán megtorpant. Azt az információt kaptam, hogy más 
pályázati lehetőségekre várunk ezen a területen, és jelenleg arra vagyok 
kíváncsi, hogy mi a konkrét lehetőség Táborállás csapadékvíz és szennyvíz 
elvezetésére. Milyen tervek, megoldások, javaslatok vannak jelenleg. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szepesi alpolgármester úrral egyeztetve a hivatal írásban fog önnek 
válaszolni. További hozzászólás hiányában… Parancsoljon! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Annyit szeretnék mondani, hogy az 
északi lakópark a körzetemhez tartozik. Szeretném, ha az építési osztály, a 
városüzemeltetés felülvizsgálná a szennyvízelvezetésnek a lehetőségeit is. A 
csapadékvíz elvezetésnek a többi lehetőségeit is figyelembe kéne venni, a 
szélső utcákat, Búzavirág utca, Somogyi József utca. Tegnap is körbejártam 
a területet, elég veszélyes területnek tartom az összes területet. Szeretném a 
csatornavíz elvezetés megoldását az összes területen. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, 
kézfelemeléssel, igennel szavazzon! Úgy látom, egyhangú. 

 
(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
708/2016. (XI.17.) határozata 

a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés, tervezésére vonatkozó 
árajánlatok bekérésére és a tervezéshez szükséges forrás biztosításáról 

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

északi lakóterület csapadékvíz elvezetésére engedélyes tervének elkészítésére 
vonatkozó árajánlat az alábbi szaktervezőktől kerüljön bekérésre. 

 
 MI.98' Bt.  

8000 Székesfehérvár, Farkasdi u.26 
 

 Metaduo Mérnöki és Szolgáltató Kft. 
1222 Budapest, Veréb u.8 

 
 Viziterv Alba Kft. 

8000 Székesfehérvár Tolnai u.1 
 

 Fehérvári Viziterv Kft. 
8000 Székesfehérvár Hosszú séta tér 1 

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

                         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője     
      Határidő:  - az árajánlatok beérkezési határideje: 2016. november 29.                
                        
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy bruttó 10.000.000 Ft. 

keretösszeget biztosít az a Dunaújváros északi lakóterület csapadékvíz elvezetés, 
engedélyes terveinek elkészítésére. 

 
3. A 2. pontban szereplő összeget, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. 

évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) 
önkormányzati rendelt (továbbiakban: rendelet) 7/a mellékletében a 23/2„Kulcs-
Rácalmás-Dunaújváros szennyvíztársulás” cím alatt szereplő összeg 
átcsoportosításából biztosítja. Az átcsoportosított összeget a rendelet 7/a melléklet 
3.-as pontjában szereplő „Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” cím alatt új előirányzati 
sorban: „Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés tervezése”, elnevezéssel rögzíti. 

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

foglalt  kötelezettségvállalást, a 2016. évi költségvetés soron következő módosítása 
alkalmával vegye figyelembe. 
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    Felelős:       - a  határozat végrehajtásáért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:    - a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

18. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújváros Szennyvíz 
Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű 
projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében 
foglalt Konzorciumi Megállapodás módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő napirendi pont szennyvíz agglomeráció támogatási szerződés 
mellékletben foglalt Konzorciumi Megállapodás módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

709/2016. (XI.17.) határozata  
a  KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 

Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására 
vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás 

módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat keretében úgy dönt, hogy a 
Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése 
projekt megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás tartalmát megismerte és elfogadja, egyúttal felhatalmazza 
a polgármestert az NFP Nonprofit Kft. által megküldött módosított Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
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               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a Konzorciumi Megállapodás aláírására: 2016. november 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
19. Javaslat a 638/2016. (X.20.) közgyűlési határozat módosítására 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke                     
                 a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendet levettük a tárgysorozatból. Egy korábbi közgyűlési 
határozatunk módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

710/2016. (XI.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

638/2016. (X.20.) határozat módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
közterületén működtetett térfelügyeleti kamerarendszer 2016. - 2017. évi fejlesztéséről 
szóló 638/2016. (X.20.) határozatát az alábbiakban módosítja: 
„ 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2016. évben 12 
térfelügyeleti kamera kiépítését, 2017. évben további 13 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, valamint 
bruttó 8.500.000,-Ft a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2016. évi 
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költségvetés 7.a. melléklet „Közbiztonsági feladatok” sor terhére biztosítja, 
továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy a 2017. évi kivitelezéshez szükséges 
fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetésében biztosítja. 

 
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, valamint a 2017. évi célkitűzés 
fedezetét a 2017. évi költségvetésben megnevezi. 

 
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 Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok 
pótlólagos biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke                     

                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A városüzemeltetés területén jelentkező azonnali beavatkozást igénylő 
feladatok pótlólagos forrás biztosítása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

711/2016. (XI.17.) határozata 
 Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos 

biztosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése DVG Dunaújváros Vagyonkezelő Zrt. 
által elvégzett NON-PROFIT ház, és a Pentelei Szakképző Iskola vizsgálataiért 
1.073.392,-Ft többlet fedezetet biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
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3/2016. (II.19.) önkormányzati rendeletében a 7/a. melléklet „Városfejlesztés és 
rendezés” 13. soráról a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2016. (II.19.) önkormányzati 
rendeletében az 5. melléklet 14. sorára történő átcsoportosítás útján. 
  

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: 

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

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

21. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett 
foglalkoztatotti létszámának emelésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                 a pénzügyi bizottság elnöke                     
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott:  Dobráné Szabó Márta, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 intézmény igazgatója  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő… Szeretném,ha folytatnánk a munkánkat. A következő a 
Bölcsődék Igazgatóságának engedélyezett foglalkoztatotti létszám emelése. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
712/2016. (XI.17.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett foglalkoztatotti 
létszámának emeléséről 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
intézmény engedélyezett létszámát 0,25 fővel (napi 2 óra) megemeli 2016. december 
1. napjától, egyúttal az intézmény 2017. évi finanszírozását a létszámbővítéshez 
kapcsolódó 482.926.- Ft (személyi juttatás + munkáltatót terhelő szociális 
hozzájárulási adó) összeggel megemeli. 

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

foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye figyelembe. 

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

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: a határozat közlésére: 2016. november 25. 
 

22. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési 
előirányzatának emelésére nyugdíjazás miatti kettős kifizetés 
finanszírozására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott:  Dobráné Szabó Márta, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 intézmény igazgatója  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a bölcsődéknél jelentkezett nyugdíjazás miatti kettős 
kifizetés finanszírozására című napirendről döntünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
713/2016. (XI.17.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény költségvetési előirányzatának 
emeléséről nyugdíjazás miatti kettős kifizetés finanszírozásáról 

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

Igazgatósága Dunaújváros intézmény a 2016. évi költségvetésében a nyugdíjazás 
miatti kettős kifizetésekhez kapcsolódóan keletkezett 3.048.000.- Ft (2.400.000.- Ft 
személyi juttatás + 648.000.- Ft munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó) 
összegű többletkiadását a költségvetése dologi kiadások sorából történő 
átcsoportosítással biztosítsa. 

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

foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. 
évi költségvetési rendeletének 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 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
részére. 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. november 25. 
 

23. Javaslat az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú 
módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  
 

Cserna Gábor polgármester: 
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A következőben a múzeum SZMSZ-ét, amelyet múltkor már elfogadtunk, ha 
jól emlékszem, annak 1. számú módosítása. Csókolom, igazgató asszony! 1. 
számú módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
714/2016. (XI.17.) határozata 

az Intercisa Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzata 1. számú módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2016. december 1-jei hatállyal jóváhagyja 
az Intercisa Múzeum 557/2016.(IX.22.) határozattal jóváhagyott Szervezeti és Működési 
Szabályzatának 1. számú módosítását. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a határozat 1. számú mellékleteként csatolt módosító okirat és a 2. számú 
mellékletként csatolt módosítással egységes szerkezetbe foglalt SZMSZ aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2016. november 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
24. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe 

tartozó szakmai egységei 2016. évi működésének törvényességi 
ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az Útkereső Szolgálatunk ez évi működésének törvényességi ellenőrzéséről 
Szervusz, igazgatónő! készült megállapításokat fogadja most el a közgyűlés 
kézfeleméssel. 
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(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
715/2016. (XI.17.) határozata 

az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó szakmai 
egységei  2016. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről  

készült megállapításokról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az Útkeresés 

Segítő Szolgálat intézmény család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és 
gyermekjóléti központ szakmai egységek 2016. évi működésének törvényességi 
ellenőrzés során tett megállapításokat. A Közgyűlés megállapítja, hogy a szakmai 
egységek a 2016. évben a hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelően 
működnek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai egysége 2016. évi 
működésének törvényességi ellenőrzése során tett megállapításokat. A Közgyűlés 
megállapítja, hogy a Családok Átmeneti Otthona a 2016. évben a hatályos ágazati 
jogszabályoknak megfelelően működik. 

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

határozatot az Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény intézményvezetőjének küldje 
meg. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő: 2016. november 25. 
 
25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 564/2015. (XI.12.) 

határozatának visszavonására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
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A következőkben egy korábbi határozatunk visszavonására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, kézfelemeléssel szavazzon!  
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
716/2016. (XI.17.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 564/2015. (XI.12.)  
határozatának visszavonásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, valamint a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum között létrejövő 
vagyonkezelési- és használati szerződés jóváhagyásáról szóló 564/2015. (XI.12.) 
határozatát visszavonja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                      a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: 2016. november 30. 
 
26. Javaslat a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Perghe 

Sándor háziorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási 
szerződés megkötésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Perghe Sándor háziorvos 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben dr. Perghe Sándor háziorvossal, doktor úrral kötött szerződés 
megkötéséről döntünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

717/2016. (XI.17.) határozata 
a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Perghe Sándor 

háziorvossal történő feladatellátási előszerződés és feladatellátási  
szerződés megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy 2016. október 

25. napjával dr. Szabó Ignác háziorvos a 16. számú felnőtt háziorvosi körzet 
praxisjogát (telephely: 2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A)  dr. Perghe Sándor 
részére elidegenítette, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintetteket a 
határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  

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

Határidő:    2016. december 15. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

legkésőbb 2017. február 1-től a dunaújvárosi 16. számú felnőtt háziorvosi körzetre 
vonatkozóan területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni 
a dr. Perghe Sándor orvos által képviselt BONNE HOMME Egészségügyi 
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal.  

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

határozat 1. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést írja alá a dr. 
Perghe Sándor orvossal. 

 
      Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  
                         a polgármester 
                      -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                         a jogi és szervezési igazgató 
 Határidő:   2016. december 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

határozat 2. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést írja alá dr. Perghe 
Sándor orvossal, miután dr. Perghe Sándor a 2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A 
szám alatti telephelyre vonatkozó, praxisjogot engedélyező jogerős határozat eredeti 
példányát bemutatta. 
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      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                         a jogi és szervezési igazgató 

Határidő:   A jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 521/2016. (VIII.11.) 
határozatának módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben az 521/2016.-os közgyűlési határozat módosításáról szól. 
Ugye itt egy háziorvosi rendelő áthelyezésére került sor, ezért kell módosítani 
egy pontját az akkori határozatnak a cím, a székhely miatt. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
718/2016. (XI.17.) határozata 

az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőjének áthelyezéséről szóló 521/2016. 
(VIII.11.) határozat módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5. számú felnőtt háziorvosi körzet 

rendelőjének áthelyezéséről szóló 521/2016. (VIII.11.) határozatának 1. és 2. pontját 
2016. november 17-től az alábbiak szerint módosítja: 

 „1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros, 
Vasmű út 10. szám alatt működő 5. számú felnőtt háziorvosi körzet rendelőjét 2016. 
december 31. napjától áthelyezi a Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A szám alá. 

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

5. számú felnőtt háziorvosi körzet 2016. december 31-i áthelyezése érdekében 
kezdeményezze a működést engedélyező hatóságnál a Dunaújváros, Vasmű út 10. 
szám alatti telephelyre szóló működési engedély visszavonását és a Gábor Áron 
utca 2/A szám alatti telephelyre új működési engedély kiadását. 
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     Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
   a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
      Határidő: 2016. november 30.” 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban hozott döntésről tájékoztassa az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 
Közép-dunántúli Területi Hivatal Ártámogatási és Finanszírozási Osztályát. 

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

Határidő: 2016. november 30. 
 

28. Javaslat az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó dr. Lőrincz Attila 
háziorvos és a körzeti asszisztens, Szűcsné Kiss Katalin megbízási 
szerződésének módosítására, továbbá dr. Lőrincz Attilával feladatellátási 
előszerződés és végleges feladatellátási szerződés kötésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Lőrincz Attila háziorvos 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó dr. Lőrincz Attila 
háziorvos úr és Szűcsné Kiss Katalin körzeti asszisztens asszony megbízási 
szerződésének módosítására kerül sor. Ön a doktor úr? Üdvözlöm tisztelettel!  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
719/2016. (XI.17.) határozata 

az 5. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó dr. Lőrincz Attila háziorvos és a 
körzeti asszisztens Szűcsné Kiss Katalin megbízási szerződésének módosításáról 

továbbá dr. Lőrincz Attilával feladatellátási előszerződés és végleges 
feladatellátási szerződés kötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Lőrincz Attila és Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. július 25. napján – a dunaújvárosi 5. 
számú felnőtt háziorvosi körzet orvosi feladatainak ellátására – létrejött megbízási 
szerződést a határozat 1. számú melléklete szerint módosítja. 

      
     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                        a jogi és szervezési igazgató 
     Határidő: - a határozat közlésére, a szerződésmódosítás aláírására:  
                       2016. december 15. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szűcsné Kiss Katalin és Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. május. 23. napján – a dunaújvárosi 
5. számú felnőtt háziorvosi körzet asszisztensi feladatainak ellátására – létrejött 
megbízási szerződést a határozat 2. számú melléklete szerint módosítja. 

      
     Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                        a jogi és szervezési igazgató 
     Határidő:  - a határozat közlésére, a szerződés aláírására:  
                        2016. december 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 

dunaújvárosi 5. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozóan területi ellátási 
kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést köt dr. Lőrincz Attila háziorvossal, 
amennyiben dr. Lőrincz Attila jelenlegi közalkalmazotti jogviszonyát megszünteti. 

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

határozat 3. számú melléklete szerinti feladat-ellátási előszerződést írja alá dr. 
Lőrincz Attila háziorvossal. 

 
    Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                      a jogi és szervezési igazgató 
    Határidő:  Dr. Lőrincz Attila jelenlegi közalkalmazotti jogviszonyának megszűnését 
                      követően haladéktalanul, legkésőbb azonban 2017. április 30. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat 4. számú melléklete szerinti feladat-ellátási szerződést írja alá dr. Lőrincz 
Attila háziorvossal, miután dr. Lőrincz Attila a 2400 Dunaújváros, Gábor Áron u. 2/A. 
szám alatti telephelyre vonatkozó, praxisjogot engedélyező jogerős határozat eredeti 
példányát bemutatta. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 

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

Határidő:  A jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
 

6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújváros, Batsányi u. 
15/b. fszt. 12. szám alatti egyszobás szakemberlakás felhasználásához dr. Lőrincz 
Attila lakhatása biztosítására. 

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

gondoskodjon a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 32/2013. (IX.30.) 
önkormányzati rendelet a 6. pontban megjelölt lakás felhasználása miatt szükséges 
módosításáról. 

 
     Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                      a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                       a közigazgatási osztályvezető 
     Határidő:  a rendelet soron következő módosítása, legkésőbb 2017. február 28. 
 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

szakemberlakás bérbeadásához szükséges intézkedések megtételére. 
 
      Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                        a közigazgatási osztályvezető 
      Határidő:  a feladatellátási előszerződés megkötésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm szépen, hogy elfáradtak a közgyűlésre! 
 

29. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében dr. Dénes Judit 
fogorvossal kötött megbízási szerződés módosítására és a Faragó-Kis 
Mariann fogászati asszisztenssel kötött megbízási szerződés 
megszüntetésére 
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Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Dr. Dénes Judit fogorvos 
                    Faragó-Kis Mariann fogászati asszisztens 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a 3-as fogorvosi körzet… Igen. Ugye itt dr. Dénes Judittal 
kötöttünk nyugdíj melletti megbízást. Ezt módosítanánk, és megszüntetnénk 
a Faragó-Kis Mariann fogászati asszisztenssel kötött megbízási 
szerződéseket. Istenem! Ezt valaki megpróbálja dr. László Borbálán és dr. 
Schleicher Juditon kívül követni, hogy mikor éppen hol tart a dolog. Ennél 
bonyolultabb, amikor a Borika, az igazgatónő odahozza aláírásra az anyagot. 
Na, abban aztán végképp lehetetlen követni, hogy mit is ír alá a polgármester. 
Pedig megpróbálom! Nagyon bonyolult ez az OEP finanszírozási rendszer 
meg egy kicsit bürokratikus is. Meg is szűnik az OEP, ugye január elsejétől 
más formában történik a finanszírozás. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
720/2016. (XI.17.) határozata 

a 3. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében dr. Dénes Judit fogorvossal kötött 
megbízási szerződés 1. számú módosításáról és a Faragó-Kis Mariann fogászati 

asszisztenssel kötött megbízási szerződés megszüntetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Dénes Judit és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. október 4. napján - a 
dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzet fogorvosi feladatainak ellátására - létrejött 
megbízási szerződést a határozat 1. számú 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 szerződésmódosítás aláírására:  
                          2016. november 30. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Faragó-Kis Mariann és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2016. október 4. napján - 
a dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzet fogászati asszisztensi feladatainak 
ellátására - létrejött megbízási szerződést a határozat 2. számú melléklete szerint 
közös megegyezéssel megszünteti. 

      
      Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                          a polgármester 
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
      Határidő:  - a határozat közlésére, a szerződés aláírására:  
                           2016. november 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
30. Javaslat a 15. számú fogorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, a 

„Székely és Társai” Fogorvosi Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés 
megszüntetésére és új feladatellátási szerződés kötésére 
Előadó:     a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Székely Károly fogorvos  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a “Székely és Társai” Bt.-vel fennálló feladatellátási 
szerződés megszüntetésére kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
721/2016. (XI.17.) határozata 

a 15. számú fogorvosi körzet egészségügyi szolgáltatójával, 
a „Székely és Társai” Fogorvosi Bt-vel fennálló feladatellátási szerződés 

megszüntetéséről és új feladatellátási szerződés kötéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „Székely és Társai” Fogorvosi Betéti 
Társaság (képviseli: dr. Székely Károly) között 2012. május 29-én létrejött feladat-
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ellátási szerződést dr. Székely Károly 2017. április 30. napjával felmondta.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy dr. 

Székely Krisztinával feladatellátási szerződést kíván kötni, amennyiben a 
dunaújvárosi 15. számú fogorvosi körzet praxisjogát dr. Székely Károlytól 
megvásárolja, vagy azt ingyenesen átveszi. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 15. 

számú fogorvosi körzet ellátását – dr. Székely Krisztina alkalmazásának 
meghiúsulása esetén – 2017. május 1. napjától helyettesítéssel oldja meg, egyben 
felkéri a polgármestert, hogy a 15. számú fogorvosi körzetet 2017. május 1. napjától 
helyettesítő egészségügyi szolgáltatóval megkötendő szerződést a Közgyűlés 2017. 
februári ülésére terjessze elő. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

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

Határidő:  2017. februári közgyűlés időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy – dr. Székely 

Krisztina alkalmazásának meghiúsulása esetén – Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármestere a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályától a 15. számú fogorvosi körzet helyettesítéssel történő 
ellátására működési engedélyt kér, majd a jogerős működési engedély birtokában 
finanszírozási szerződést köt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Közép-
dunántúli Területi Hivatalával. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:   
                 a polgármester 

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

 
Határidő:    a helyettesítésre vonatkozó szerződés megkötését követően 
                  haladéktalanul 

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

és Társai” Fogorvosi Betéti Társaságot a határozat megküldésével tájékoztassa a 
testület döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:   
                 a polgármester 

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

Határidő: 2016. december 15. 
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31. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítény-fejlesztése kapcsán a 
szükséges gázhálózat fejlesztése tárgyában az UNISZOL Zrt.-vel kötendő 
megállapodásról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                     a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
Meghívott:  Rácskai József, az UNISZOL Zrt. vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A labdarúgó stadionunk fejlesztése kapcsán egy bizonyos gázhálózat 
fejlesztése tárgyában az UNISZOL Zrt.-vel kellene megállapodni, ha és 
amennyiben önök is úgy gondolják ezt a megállapodásra kerül sor, illetve 
annak elfogadására. 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
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, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
722/2016. (XI.17.) határozata 

Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztése kapcsán a 
szükséges gázhálózat fejlesztése tárgyában az UNISZOL Zrt.-vel kötendő 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és UNISZOL-
Létesítménygazdálkodási Zrt. között az Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-
fejlesztése kapcsán szükségessé vált gázhálózat fejlesztése tárgyában 
megállapodás szülessen a határozat melléklete szerinti tartalommal. A 
megállapodás alapján a keletkező kötelezettségvállalás fedezetét a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. évi költségvetésről és 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 7.a. melléklet 23.1. 
Nemzeti Stadionfejlesztési Program elnevezésű sor terhére biztosítja. 

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

az 1. pontban megnevezett megállapodást írja alá.  
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2016. december 31. 

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

pontban foglaltak alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

       a jegyző 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő:  - a kötelezettség vállalás nyilvántartásba vételére: 
         a megállapodás aláírását követő 5 napon belül 
       - a pénzügyi teljesítésre: 
         a megállapodás szerinti határidő 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
32. Javaslat az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. által a dunaújvárosi 

Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási 
munkálatokkal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben az UNISZOL Zrt. által a Jégcsarnok és a sportingatlan… 
Tessék? Oly mindegy, képviselő úr, a közgyűlés elfogadta. Tehát a 
sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási munkálatokkal kapcsolatos 
döntések meghozatalára kerül sor. Ezért kellene, hogy működjön a gép. 
Egyébként a Besztercei képviselő úrnak tökéletesen igaza van. Ez meg tény.  
 
Hozzászólás hiányában aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, 
igennel szavazzon! Nemmel? Tartózkodik? Nemmel 1, Tóth Kálmán 
bizottsági elnök úr csak birizgálja a mikrofonját, ez egy kicsit zavaró, mert 
nem tudom, hogy tartózkodik, nemmel szavaz, vagy ismerkedik a 
mikrofonnal. Jó.  
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 
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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, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő 
(Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
723/2016. (XI.17.) határozata 

az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által a dunaújvárosi Jégcsarnok és a 
dunaújvárosi sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási munkálatokkal 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt., mint az ingatlanok üzemeltetője által a dunaújvárosi 
Jégcsarnok és a dunaújvárosi sportingatlanokon javasolt javítási és felújítási 
munkálatok körét, egyúttal kifejezetten nyilatkozik, hogy elismeri az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt., és DMJV Önkormányzata között az ingatlanok 
vonatkozásában létrejött üzemeltetési szerződés alapján, hogy az ingatlanok 
tulajdonosa kötelezettségei közé tartoznak a következő tevékenységek: 

 
1.1. Kézilabda csarnok tetőszigetelés munkái 
1.2. Jégcsarnok főmegszakító cseréje 
1.3. Kézilabda csarnok játékos bejáró aszfaltburkolat felújítási munkái: 
1.4. Stadion körüli bejárók és parkolók felújítása: 
1.5. Destarol jégfelújító gép felújítása 
1.6. Jégcsarnok előtti megsüllyedt útburkolat helyreállítása 

 
egyúttal utasítja a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező „Ajánlatkérő” 
megküldésével árajánlatot kérjen be az UNISZOL-Létesítménygazdálkodási Zrt. 
mellett a Thermocont Kft. -től és a DVG Zrt.-től fenti munkák vonatkozásában, 
továbbá felhatalmazza a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó Társaság ajánlatának 
elfogadására, a Társaság által előkészített vállalkozási szerződés aláírására, az 
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság jóváhagyását követően. A munkálatok 
ajánlatnak megfelelő értékben és műszaki tartalommal való átvételére a 
Városüzemeltetési és Beruházási Osztály köteles. A műszaki átadás leigazolását 
követően történik a munkálatok kifizetése. 

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

foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 
módosításakor a 7. a. melléklete 14. Vagyongazdálkodási feladatok 1. Ingatlan 
beszerzés sora terhére bruttó 18.205.355 forint keretösszegig vegye figyelembe, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás 
teljesítésére.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                  - a költségvetés módosításáért: 
                    a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:   - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 
                    napon belül 
                  - az árajánlatok bekérésére: 2016. november 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
33. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 

támogatására – 2017. évre  
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:   Vígh György, a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE elnöke 

                      Boda Gábor, a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE elnöke 
 Mészáros József, a Titán SE elnöke 
 Varga Gabriella, a Danubius KSE elnöke  

Hingyi Zita, a Duna-Pent Női Kézilabda SE elnöke 
Balogh Bertalan, a Dunaújvárosi Főiskola Diák SE elnöke 
Baráth Artur, az Újvárosi Hokillák SE elnöke 
Kováts András, az Angels Női Jégkorong SE elnöke 
Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke 
Pók Ferenc, a Dunaújvárosi Atlétikai Club elnöke 
Bachrahty Kornél, a Dunaújvárosi Amerikai Futball SE elnöke 
Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője 
Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke 
Labát Sándor, a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület 
elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a sportszervezetek jövő évi pályázati úton történő 
támogatására kerül sor. Itt felhívom a figyelmüket, hogy néhány képviselő-
társam esetében összeférhetetlenség áll fenn. Kérem, ennek a bejelentését! 
Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
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Szeretném bejelenteni érintettségemet a Dunaújvárosi Amerikai Futball… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Így nem vagyok beljebb. Ez hányadik határozati javaslat, képviselő úr? A 
harmadik. Köszönöm. Hingyi képviselő úr! Nem szeretne valamit bejelenteni? 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Szeretném bejelenteni érintettségemet a kettes és a négyes határozati 
javaslatnál. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megy ez. Látom. Köszönöm szépen. Gombos alpolgármester úr! 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
A PASE-val kapcsolatos szavazás kapcsán szeretném bejelenteni. Egyes. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úr a mikrofonnal történt intézkedés után 
mit szeretne bejelenteni? 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Én felügyelőbizottsági tag vagyok. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Egy perc technikai szünet. Jó? Ne hagyják el az üléstermet! Bocsánat! Ez 
egy minisztériumba azonnal küldendő levél, amit aláírás előtt szeretnék 
elolvasni.  
 
Szünet 
Szünet után: 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Akkor a képviselők kizárásáról szavazunk. Aki kizárja a szavazásból Iván 
képviselő urat, az kérem, kézfelemeléssel jelezze!  
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Iván László képviselőt a nyílt ülés 33. napirendi 
pontjának III. határozati javaslatára történő szavazásból – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

724/2016. (XI.17.) határozata 
Iván László képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 

kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Iván László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 33. napirend III. 
határozati javaslatára, mely „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának 
pályázati úton történő támogatására – 2017. évre” történő szavazásból Iván László 
képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki Hingyi képviselő urat kizárja a szavazásból kettő esetben is, az kérem, 
igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt a nyílt ülés 33. napirendi 
pontjának II. és IV. határozati javaslatára történő szavazásból – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
kizárta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
725/2016. (XI.17.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 33. napirend II. és IV. 
határozati javaslatára, mely „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának 
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pályázati úton történő támogatására – 2017. évre” történő szavazásból Hingyi László 
képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki Gombos képviselő urat, főállású humán ügyekért felelős alpolgármester 
urat kizárja a szavazásból, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gombos István alpolgármestert a nyílt ülés 33. 
napirendi pontjának I. határozati javaslatára történő szavazásból – mellette szavazott 14 
fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
kizárta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
726/2016. (XI.17.) határozata 

Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése kapcsán  
történő kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 33. napirend I. 
határozati javaslatára, mely „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának 
pályázati úton történő támogatására – 2017. évre” történő szavazásból Gombos István 
alpolgármestert kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki Tóth Kálmán képviselő urat nem zárja ki a szavazásból, annak nem kell 
szavaznia, hiszen ő a felügyelőbizottság tagja. Akkor ezt is megbeszéltük. 
Rátérünk a I. határozati javaslatra. Ez a Pálhalma Agrospeciál SE 
támogatásáról szól.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 
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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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner 
Fruzsina) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

727/2016. (XI.17.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújváros-Pálhalma 

Agrospeciál Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújváros-Pálhalma 
Agrospeciál SE 

2017.01.01.-2017.07.31. 29.174.826,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által 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 a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
 Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  - a határozat közlésére:  
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                   2017. november 30. 
                       - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                         Vizsgáló Iroda 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 jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                  2016. november 30. 

                      - a határozat végrehajtására:  
                        2016. december 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A II.-ben a Duna-Pent Női Kézilabda Sportegyesület jövő évi támogatásáról 
döntünk. Nyugodtan tessék a hagyományos ókori római módszert alkalmazni, 
melynek lényege a következő: Én mondom, kézfelemeléssel szavazunk, és 
be tetszenek kiabálni. Tehát igen. Tehát a nem és a tartózkodás esetén in 
medias res, belevágva a közepébe legyenek kedvesek. Igen. Érdekes. Erről 
beszélgessünk! Tehát, amit Barta képviselő úr, igen, már történelem tanár 
számára örömteli a téma, bizony-bizony sokszor került sor tettlegességre, ezt 
nyilván a DK képviselője meg is tenné, ha a Fideszről van szó. Ahogy tették 
2006. október 23-án. Csak hogy soha ne felejtsük el! Az ismétlés kedvéért. 
Békésen demonstráló ünneplő emberek szemét lövette ki a hazaáruló 
Gyurcsány-kormány. Csak hogy ne felejtsük el! És a jegyzőkönyv kedvéért.  
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
728/2016. (XI.17.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Duna-Pent Női Kézilabda 
Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Duna-Pent Női Kézilabda 
Sportegyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 4.054.350,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által 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 a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  - a határozat közlésére:  
                   2016. november 30. 

                       - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                         Vizsgáló Iroda 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 
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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 jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                  2016. november 30. 

                      - a határozat végrehajtására:  
                        2016. december 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő határozat. III. Amerikai Futsal. Nem. Mi ez? Futball. Nem tudom, 
nyilván Laciék ott rohangálnak a pályán ilyen golyóbisokkal. Egyszer 
összevesztem a képviselő úrral, mert megmondtam, hogy van egyfajta 
szakmai véleményem erről a sportágról. Nem tartom komoly sportágnak. Ami 
viszont tény, őrült munkájuk, lelkesedésük és ezáltal nagyon jó közösséget 
alakítottak ki. Családoknak egy nagyon jó szabadidős programot ad. Közös 
sporton túli családi és egyéb szabadidős összejöveteleik vannak, beleértve a 
névnap, születésnap, év vége, karácsony, egyéb apropókat. Ha ez ennyibe 
kerül nekünk, a családok egybetartása az amerikai futball esetében, ám 
legyen. Szerintem ez megér 3,8 millió forintot Dunaújváros 
Önkormányzatának amellett, és most nem, és teljesen komolyra fordítva a 
showt meg a szót. Nagyon komoly városmarketing erővel bírnak. Azért ez 
viszont tény. Mert ha Egerben, Nyíregyházán, bárhol az országban 
mérkőzésre kerül sor, ott azért Dunaújvárost képviselik. Egy dunaújvárosi 
klubról van szó. 
 
Aki támogatja őket, kérem, igennel szavazzon! Háromszoros magyar 
bajnokok. 
 

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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
729/2016. (XI.17.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Amerikai Futball 
Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi Amerikai Futball 
Sportegyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 3.800.000,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által 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 a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  - a határozat közlésére:  
                   2016. november 30. 

                       - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                         Vizsgáló Iroda 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 
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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 jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                  2016. november 30. 

                      - a határozat végrehajtására:  
                        2016. december 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a IV. Viszont itt meg kell állnom! A DLSZ miért csak ennyit 
kap?  
 

Kalácska András a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke: 
 
Mert csak fél évig, amíg az UNISZOL szerződése szól. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A magyar futballról van egyfajta véleményem. Gondolom, sokan pártállástól 
függetlenül sokan csatlakoznának mellém. Elnök úr! Ha végighallgatna, 
bölcsebb lenne. Szoktam mondani a titkársági kolleganőimnek, hogy várják 
meg, hogy mit kérek, mert lehet, hogy teljesen más, mint amibe hirtelen 
beleszólnak, és intézkednek. De! Pont pozitívan szerettem volna mondani, 
hogy a DLSZ olyan típusú társadalmi felelősségvállalási programban vesz 
részt ebben a városban a jótékonysági rendezvényeikkel, és ezért kérdeztem 
rá, hogy miért ilyen kevés az összeg, amiért méltó a Dunaújvárosért Díjra 
több éve most már. Amiért Tóth Imre úr is méltó a Dunaújvárosért Díjra. 
Úgyhogy le a kalappal! Hajrá! Képviselő-társaim! Figyelmüket felhívom, hogy 
jövő pénteken 17,00 órai kezdettel kerül sor az egyik dunaújvárosi vendéglátó 
helyen, (ez itt a reklám helye) a Campus Étteremben kerül sor a DLSZ évzáró 
rendezvényére. Valamennyi képviselő-társam erre meghívást fog kapni. Én 
bízom benne, hogy nagyon sokan megtisztelik a Labdarúgó Szövetség 
munkatársait az évzáró rendezvényen. Én egyéb másjellegű program miatt 
nem tudok rajta részt venni, de Gombos alpolgármester úr remélem 
képviselni fog engem. Osztálytalálkozón leszek. Mégpedig olyan osztály, ahol 
én voltam az osztályfőnök. Az meg nekem nem az, hogy fontosabb, de 
másként fontosabb pedagógusként. Meg nekik is. Márhogy a gyerekeknek, 
akik már nem olyan gyerekek. Szavaztunk?  
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Aki támogatja a DLSZ támogatását, támogatja a támogatását, az kérem, 
igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

730/2016. (XI.17.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség pályázati úton történő támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg

(Bruttó) 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 2017.01.01.-2017.07.31. 2.484.461,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által 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 a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 
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Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  -  a határozat közlésére:  
                    2016. november 30. 

                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                          Vizsgáló Iroda 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 jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                  2016. november 30. 

                      - a határozat végrehajtására:  
                        2016. december 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Labdarúgó Öregfiúk Egyesület. Ugyanez a véleményem. Óriási, amit 
csinálnak - szegény Czigler Ernő bácsiról beszéltünk -, hogy jó értelemben 
idős, így mondom, bácsik, valaha nagyszerű labdarúgók, edzők, ma 
nagypapák, és összetartanak, és eljárnak, és közösséget formálnak, és 
nevelnek, mert így nevelnek igazán az unokáik irányában a sportszeretet 
vonatkozásában. Mindenképpen támogatásra érdemes a Dunaújvárosi 
Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesülete. 
 
Aki támogatja őket, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

731/2016. (XI.17.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó 

Öregfiúk Egyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg

(Bruttó) 

Dunaújvárosi Kohász  Labdarúgó 
Öregfiúk Egyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 1.575.000,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által 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 a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  - a határozat közlésére:  
                   2016. november 30. 

                       - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                         Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
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                         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 jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére:  
                  2016. november 30. 

                      - a határozat végrehajtására:  
                        2016. december 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben Sárkányok Kosárlabda Egyesület, Titán Sportegyesület, 
Danubius. Az nem tudom, micsoda. Rádió? Ja, az a Class FM. De az hála 
Istennek megszűnik! Holnaptól? Vagy holnaputántól? Már nem lesz, ugye? 
Jó. Dunaújvárosi Főiskola Diák Sortegyesület, Hokillák Sportegyesület, 
Angels Női Jégkorong Sportegyesület, Dunaferr Sportegyesület, DAC 
Atlétikai Club, Jégkorong Kft. Doktornő! Osztályvezető asszony! Ez miért 
került be így tömbösítve? Értem. Jó. Köszönöm. Meggyőzött.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
732/2016. (XI.17.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2017. január 01. és 2017. július 31. 
közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának támogatására 
vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem adható ki támogatói okirat 
és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a közpénzekből nyújtott 
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-a alapján nem 
részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel meg az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi Sárkányok 
Kosárlabda Sportegyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 4.000.000,- Ft 

Titán Sportegyesület 2017.01.01.-2017.07.31. 2.568.000,- Ft 

Danubius KSE 2017.01.01.-2017.07.31. 7.000.000,- Ft 

Dunaújvárosi Főiskola Diák 
Sportegyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 5.882.366,- Ft 

Újvárosi Hokillák Sportegyesület 2017.01.01.-2017.07.31. 3.670.272,- Ft 

Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület 

2017.01.01.-2017.07.31. 2.654.052,- Ft 

Dunaferr Sportegyesület 2017.01.01.-2017.07.31. 32.130.000,- Ft 

Dunaújvárosi Atlétikai Club 2017.01.01.-2017.07.31. 4.845.600,- Ft 

Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 2017.01.01.-2017.07.31. 26.147.000,- Ft 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által 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 a Miniszter módosítási, kiegészítési 
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő:  - a határozat közlésére: 2016. november 30. 
                       - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
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                         Vizsgáló Iroda 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 jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 

Határidő: - a határozat közlésére: 2016. november 30. 
                      - a határozat végrehajtására: 2016. december 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A VII. pontról döntünk. Ott nincs táblázat? Ja, ez már csak az összefoglaló 
két határozati javaslat. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
733/2016. (XI.17.) határozata 

szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és 
tömegsportról, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz 

biztosításáról 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. január 01. és 2017. július 31. 

között a sportlétesítmény bérleti díj előirányzott keretből bruttó 68.127.723,- Ft 
(bruttó 198.113.650,- Ft maradékát) összeget elkülönít szabad korcsolya 
finanszírozására, diákok szabadidő sportolására és tömegsportra, egyéb 
szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton kívüli 
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létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és 
természetes személyek általi igénybevételének biztosítására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat 2. számú mellékletét képező, az 1. pontban foglaltakat tartalmazó 
„Megállapodás ingatlanrészek sportcélú hasznosításáról” szerződés megkötésére a 
létesítményüzemeltető konzorciummal. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                       a polgármester  
                     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                     - a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő: - a határozat közlésére és a szerződés megkötésére:  
                  2016. december 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

És hogy a jegyző asszony se unatkozzon, ezért utasítsuk őt, hogy a bruttó 
forint kötelezettségvállalást a jövő évi költségvetés tervezésekor Dudás Pálné 
osztályvezető asszony vegye figyelembe! 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
734/2016. (XI.17.) határozata 

a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja költségvetési 
fedezetének biztosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a bruttó 
339.623.400,- Ft kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
Felelős:   - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                  a polgármester  
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               -  a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
        - a költségvetés tervezéséért: 

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

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

  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
Határidő:   2017. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
 
34. Javaslat a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére szolgáló eszközök 

vételével összefüggő döntés meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére 
szolgáló eszközök vételével kapcsolatos döntésmeghozatal. 
 
Aki támogatja! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
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, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

735/2016. (XI.17.) határozata  
a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére szolgáló eszközök vételével összefüggő 

döntés meghozatalára  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja jelen határozat 
mellékletét képező, a DVCSH Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.) által készített, 
Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetéséhez szükséges eszközök vételéhez kapcsolódó 
adásvételi szerződést és úgy határoz, hogy 7.627.365,-Ft+Áfa, azaz bruttó 
9.686.754,- Ft vételárért megvásárolja a társaság kizárólagos tulajdonát képező, az 
adásvételi szerződés mellékletében felsorolt eszközöket, tekintettel arra, hogy az 
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uszoda rendeltetésszerű működtetéséhez azok elengedhetetlenül szükségesek, 
egyúttal az eszközöket az uszoda üzemeltetését végző DVG Zrt. használatába adja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vagyonkezelési Osztályt, 

hogy jelen határozat 1. pontjában meghatározott eszközöket 2016. december 1. 
napjával 7.627.365,- Ft értékben vezesse fel a tárgyi eszköz analitikus 
nyilvántartásba. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 1. 

pontjában megjelölt vételárra 9.686.754,- Ft összegben forrást biztosít az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelete Intézményi tartalék előirányzat terhére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                        megküldést követő 8 napon belül 
               - a szerződés aláírására 2016. november 30. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy jelen határozat 

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

 
Felelős:- a költségvetés módosításáért: 

   a jegyző 
      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
35. Javaslat a dunaújvárosi Kemping területén található és a DVCSH Kft. 

tulajdonát képező víziközmű beruházás tulajdonjogának megvásárlására, 
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 160/2016. (V.29.) 
határozatának módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezetője 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A Kemping területén található és a DVCSH Kft. tulajdonát képező víziközmű 
beruházás tulajdonjogának megvásárlására és egy ezévi korábbi, májusi 
határozatunk módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

736/2016. (XI.17.) határozata 
a dunaújvárosi Kemping területén található és a DVCSH Kft. tulajdonát képező  

víziközmű beruházás tulajdonjogának megvásárlására, valamint DMJV 
Közgyűlésének 160/2016.(V.29.) határozatának módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja DMJV Közgyűlésének 

160/2014.(V.29.) határozata 1. pontját az alábbiak szerint: 
 

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVCSH Kft. által 
kiépített és a társaság kizárólagos, tehermentes tulajdonában álló, a dunaújvárosi 
3351 hrsz.-ú ingatlanon lévő víziközmű beruházás tulajdonjogát megvásárolja 
15.099.812,- Ft +Áfa, azaz bruttó 19.176.761,- Ft vételárért, mely vételárat 2016. 
december 31. napjáig fizeti meg a DVCSH Kft. részére. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét képező, 
víziközmű beruházás tulajdonjoga átruházásáról szóló Megállapodás aláírására.” 

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

közművagyon bérleti díj összegét növelje meg a közművagyon után a számviteli 
törvény szerinti lineáris amortizációs kulccsal és bruttó érték alapján számolt 
értékcsökkenési leírással. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 2. 

pontjában megjelölt vételárra 19.176.761,-Ft összegben forrást biztosít az 
önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelete 7.a melléklet Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros 
Szennyvíztársulás előirányzat terhére. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVCSH Kft. ügyvezetőjét, hogy 
a társaság által kibocsátott DVCS140065 számú számlát helyesbítse aszerint, hogy 
az kizárólag a Szabadstrand-Kemping területét érintő víz-csatorna vezeték kiépítés 
19.176.761,-Ft díját tartalmazza, vagy sztornózza azt. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vagyonkezelési Osztályt, 

hogy jelen határozat 1. pontjában megjelölt szalki-szigeti kemping közműépítéssel 
keletkezett vagyont 2017. január 1. napjával 15.099.812,-Ft értékben vezesse fel a 
tárgyi eszköz analitikus nyilvántartásba. 

 
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  

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

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

                       - a megállapodás aláírására: 2016. november 30. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 3. 

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

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

     a jegyző 
   - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a 2016. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 449/2016. (VI.16.) 

határozata végrehajtási idejének módosítására, valamint az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás ellátásával 
kapcsolatos pályázat kiírás elkészíttetésére vonatkozó megbízás 
jóváhagyására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatás 
ellátásával összefüggő pályázati kiírás elkészítésére vonatkozó megbízást 
hagynánk jóvá. 
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Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! Ez volt a I. Hogy megtévesszem 
önöket! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
737/2016. (XI.17.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 449/2016. (VI.16.) határozata 
végrehajtási idejének módosítására: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése 449/2016. (VI.16.) határozata az 
alábbiakra módosul: 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 739/2016. (XII.17.) határozata 2. 
pontjában a pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére vonatkozó határidőt 2017. június 
30-ra módosítja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője   
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 nap” 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője   
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 nap 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor a II. következik. 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

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

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
ellátásával kapcsolatos pályázat kiírás elkészíttetésére vonatkozó megbízás 

jóváhagyására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi menetrend szerinti autóbusszal 

végzett személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozó SUMP eredményei 
figyelembevételével pályázati felhívás, közbeszerzési ajánlat elkészítésével 
megbízza a Mobilissimus Kft.-t bruttó 5.334.000,- Ft megbízási díj mellett egyben 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére, valamint a megbízott által előkészített 
megbízási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság kikérését 
követően, valamint arra, hogy a pályázati kiírást terjessze a közgyűlés elé.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

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

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

figyelemmel a 2016. évi önkormányzati költségvetés KNYKK veszteségkiegyenlítés 
előirányzata terhére forrást biztosít a megbízási szerződés szerződés teljesítéséhez. 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2016. évi önkormányzati költségvetés soron 
következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
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37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 442/2016. (VI.16.) 
határozatával elrendelt könyvvizsgálati jelentés elfogadására – DVCSH Kft., 
Energo-Hőterm Kft., Energo-Viterm Kft.  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Könyvvizsgálati jelentés elfogadása a DVCSH Kft., Energo-Hőterm, Energo-
Viterm kft.-k vonatkozásában. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
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, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

739/2016. (XI.17.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 442/2016. (VI.16.) határozatával 

elrendelt könyvvizsgálati jelentés elfogadására – DVCSH Kft., Energo-Hőterm Kft., 
Energo-Viterm Kft. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja DVCSH Kft., 
Energo-Hőterm Kft., Energo-Viterm Kft. könyveinek felülvizsgálatáról szóló - pénzügyi-
gazdasági viszonyrendszer, pénzügyi helyzet és felvett hitelállományok indokoltságára 
vonatkozóan -, a határozati mellékleteként csatolt, a Főnixbata Auditáló Kft. által 
elkészített jelentést, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére és a 
Főnixbata Kft. részére a megbízási díj átutalásához szükséges lépések megtételére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
       a polgármester  
     - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                    nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat feladatai, és az ahhoz 

kapcsolódó eszközök, humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-be történő 
átcsoportosítására, igazgató választására 
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Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Tóth Ferenc, a Partvédelmi Vállalat igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Üdvözlöm Tóth Ferenc urat, a Partvédelmi Vállalat igazgatóját. A következő 
napirendi pontunk a Partvédelmi Vállalat feladatai és az ahhoz kapcsolódó 
eszközök, humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-be. Parancsoljon, 
képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném 
egy kiegészítéssel az első napirendi pont francia bekezdését kiegészíteni 
azzal, úgy szólna helyesen a mondat, hogy a Dunaújvárosi Partvédelmi 
Vállalat feladatai ellátása beleértve a bér, az adó és adminisztrációs 
feladatokat… 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ezt én szerettem volna mondani. Úgy van. Ugyanezt szeretném javasolni. 
Egyéb hozzászólás amennyiben nincs, a napirendet lezárom. Aki 
támogatja… A módosításról döntünk először. Előbb a módosítás. Magyarul, 
hogy a gazdálkodással összefüggő témakörök, munkakörök, feladatkörök, - 
nem a munkakörök -, feladatok kerüljenek át a DVG Zrt.-hez.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
740/2016. (XI.17.) határozata 

Hingyi László képviselő módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta Hingyi László képviselőnek azon 
módosító javaslatát, mely szerint a „Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
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feladatai, és az ahhoz kapcsolódó eszközök, humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-
be történő átcsoportosítására, igazgató választásra” című előterjesztés határozati 
javaslata 1. pontjának utolsó francia bekezdése aszerint módosuljon, hogy „- A 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat könyvelési feladatainak ellátása, beleértve a bér-, az 
adó- és az adminisztrációs feladatok ellátását.” 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor a módosítással az egységes szerkezetről döntünk magáról a 
határozati javaslatról! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
741/2016. (XI.17.) határozata 

Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat feladatai, és az ahhoz kapcsolódó 
eszközök, humán erőforrás, finanszírozás DVG Zrt.-be történő átcsoportosítására, 

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

Partvédelmi Vállalat - a hatályos Dunaújvárosi Magas Part Védelmi Rendszerének 
Üzemeltetéséről szóló Megállapodásban rögzített, - valamennyi és az alábbiakban 
felsorolt feladatát a DVG Zrt.-hez csoportosítja 2017. január 1. napjától. 

 
- A csáposkutak folyamatos működtetését (ezen belül a szükséges villamos energia 
költségeknek a szolgáltató részére való megfizetése, a kitermelt vízmennyiség 
mérése és regisztrálása), 
- A kijelölt talajvízvételi helyeken havonta vízminták vétele, és a minták kémiai 
vizsgálatának elvégeztetése, 
- Az észlelőkutak talajvízszintjének meghatározott ütemben és rendszerességgel 
történő mérése, és regisztrálása, valamint a mérési adatoknak az éves kiértékeléshez 
szükséges formában való feldolgozása, 
- A védőmű területén elhelyezett és állandósított geodéziai pontjelek évi kétszeri 
ellenőrző mérése vízszintes és magassági értelemben, és az eredmények 
dokumentálása, 
- Az előző feladatsor teljesítése során keletkező adatrendszer évenkénti kiértékelése 
a szakfelügyeleti szervezettel elvégeztetése. 
- A védőmű területén elhelyezett műtárgyak és árokrendszerek tisztítása, a víz-
lefolyás zavartalanságának biztosítása 
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- A Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat könyvelési feladatai ellátása, beleértve a bér-, 
az adó- és az adminisztrációs feladatok ellátását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy az 1.) pontban rögzített 

feladatellátás átcsoportosítása miatt a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat valamennyi 
munkavállalója - az igazgató kivételével - átkerül a DVG Zrt. munkavállalói 
állományába 2017. január 1. napjától, egyúttal utasítja a DVG Zrt. elnök-
vezérigazgatóját és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatóját, hogy a Munka 
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 36-40.§-a alapján a munkaviszonyból 
származó jogoknak és kötelezettségeknek az átszállásával kapcsolatos 
intézkedéseket tegyék meg, a szükséges szerződésmódosításokat készítsék elő, 
továbbá adják meg a szükséges tájékoztatást a munkavállalók érdekképviseletének. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja 

- a DVG Zrt.-t, hogy a Dunaújvárosi Magas Part Védelmi Rendszerének 
Üzemeltetésére vonatkozó költségvetés tervezetét, 

- a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatóját a vállalat működésére vonatkozó 
költségvetést terjesszék a decemberi közgyűlés elé elfogadásra. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Ferencet (születési hely, Cegéd 

idő:1953. január 30., anyja neve: Páldi Judit, lakcíme: Dunaújváros. Erkel kert 2. 
IV/1., adóazonosító jel: 8314402982, szig.szám: 313165 IA) nevezi ki a Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalat igazgatójának, határozott idejű munkajogviszony keretében 
2017. január 1. napjától a Vállalat mérlegbeszámolójának elfogadásnak napjáig, de 
legkésőbb 2017. május 31-ig, a munkavállaló személyi alapbére 400.000,-Ft/hó. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Partvédelmi 

Vállalat igazgatóját, hogy jelen határozat 4. pontja szerinti változásokat a 
Székesfehérvári Törvényszéken mint Cégbíróságon a határozat keltétől számított 15 
napon belül jelentse be. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat 3., 4. és 5. pontjaiban hivatkozott, a gazdasági társaság és a Vállalat által 
előkészített dokumentumok (megállapodás, munkaszerződés és az alapító okirat 
módosítás és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok) 
aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, egyúttal 
felkéri jelen határozat közlésére. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Partvédelmi 

Vállalat igazgatóját, adja a DVG Zrt. tulajdonába a jelenleg tulajdonában álló tárgyi 
eszközöket - az NAA 132 forgalmi rendszámú KIA típusú személygépkocsi 
kivételével - a DVG Zrt. által elkészíttetett, független szakértői értékbecslésben foglalt 
ellenértékért, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat könyvelési feladatok ellátása és a 
részére biztosított ingatlanhasználat fejében. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Partvédelmi 

Vállalat igazgatóját és a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatóját, hogy jelen határozat 7. 
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pontja szerinti ingóeszköz átruházási szerződést kösse meg az ügyrendi igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követően 

 
9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját, hogy jelen határozatot terjessze a DVG Zrt. igazgatósága és 
felügyelő bizottsága elé véleményezésre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                     a DVG Zrt. igazgatósága 
                     a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                     a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
                   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztályhoz való megérkezést követő  
                   8 napon belül 

 
39. Javaslat a dunaújvárosi 730/265 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett építési 

terület megnevezésű ingatlan értékesítésére, a 636/2016. (VII.18.) PM 
határozat hatályon kívül helyezésére (Hingyi Lászlóné kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra. Ezt levettük, ugye? A polgármester 
úr, Nagy Attila polgármester úrral történő további egyeztetés miatt. A 
következő napirendi pontunk egy korábbi határozatunk hatályon kívül 
helyezését célozza meg. Parancsoljon, frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném bejelenteni 
érintettségemet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki egyetért, és kizárja a szavazásból Hingyi képviselő urat, az kérem, 
igennel szavazzon!  
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt a nyílt ülés 39. napirendi 
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pontjának határozati javaslatára történő szavazásból– mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – kizárta és 
a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
742/2016. (XI.17.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése kapcsán történő 
kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a nyílt ülés 39. napirend „Javaslat 
a dunaújvárosi 730/265 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett építési terület 
megnevezésű ingatlan értékesítésére, a 636/2016. (VII.18.) PM határozat hatályon kívül 
helyezésére (Hingyi Lászlóné kérelme)” határozati javaslatára történő szavazásból 
Hingyi László képviselőt kizárta. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki a határozati javaslatot támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
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, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
743/2016. (XI.17.) határozata 

 a dunaújvárosi 730/265 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett építési terület 
megnevezésű ingatlan értékesítésére, a 636/2016. (VII.18.) PM. Határozat hatályon 

kívül helyezésére (Hingyi Lászlóné kérelme) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a 636/2016. 

(VII.18.) PM határozat alapján 2016. augusztus 02-án „Földhasználati jogot alapító 
szerződés” jött létre DMJV Önkormányzata és Hingyi Lászlóné kérelmező között a 
dunaújvárosi 730/265 hrsz. alatt nyilvántartott, 2480 m2 nagyságú építési területen, 
1116 m2 nagyságú földterületen gépkocsitároló felépítmény létesítésére. Az igénybe 
vett földterület használati jogának ellenértéke az Ordas Bt. által készített 
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értékbecslésben szereplő 6100.-Ft/m2, ár, azaz 6.807.600.-Ft. Az ellenérték 
kiegyenlítése augusztus 16-án megtörtént. 

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

határozat 1. számú mellékletét képező polgármesteri határozatban foglaltak szerint 
2016. november 17. napjával helyezze hatályon kívül a 636/2016. (VII.18.) PM. 
határozatot, egyúttal úgy dönt, hogy értékesíteni kívánja Hingyi Lászlóné részére, a 
dunaújvárosi 730/265 hrsz. alatt nyilvántartott, 2480 m2 nagyságú építési terület 
megnevezésű ingatlant, a határozat 2. számú mellékletét képező adásvételi 
szerződésben foglaltak szerint. Az ingatlan ára az Ordas Bt. által készített 
értékbecslés alapján 15.130.000.- Ft+áfa, azaz bruttó 19.215.000.-Ft. 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az 
értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 

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

határozati javaslat mellékletét képező polgármesteri határozat, valamint az adásvételi 
szerződés aláírására. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - az adásvételi szerződés aláírására: 2016. december 02. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi 
Önkormányzata 2016. évi költségvetése többlet működési támogatási 
igényének elbírálására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 

                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                     a pénzügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Markovics Sándor, DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Horvát Nemzetiségi Önkormányzat ez évre még kért többlet működési 
támogatás igénye lépett fel. Nem tudom támogatni a határozati javaslatot, 
tekintettel arra, hogy ennyi erővel… Hát, elutazgatták, finoman szólva. Ennyi 
erővel bármelyik nemzetiségi önkormányzatunk, aki úgy gondolja, akkor 
kérheti. Itt azért kérném… Személyügyön vannak ezek a témakörök, ugye? 
Nemzetiségi önkormányzatok. Igen. Kérnék szépen a két kolleganőtől, 
tudom, kikről van szó, akik ezzel foglalkoznak, egyfajta - és nyilván ez már 
nem a személyügyes kolleganők dolga, a gazdálkodásbeli történet, itt jön be 
ugye a pénzügy -, hogy egyfajta motiváltságot a valamennyi, mind a négy, öt, 
amennyi van, négy nemzetiségi… öt, köszönöm… nemzetiségi önkormányzat 
irányába egyfajta feszesebb költségek betartása mellett.  
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A “B” határozati javaslatot tennék föl. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
744/2016.(XI.17.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata 2016. évi 
költségvetése többlet működési támogatási igényének elbírálásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2016. évben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Horvát Nemzetiségi Önkormányzata részére a 610 ezer Ft összegű 
költségvetési többlet működési támogatási igényt nem támogatja, egyúttal felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató 
Határidő: 2016. november 30. 
 
41. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához történő 

csatlakozásra 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Dr. Szita Károly elnök úr, Kaposvár Megyei Jogú Város Pogármestere fordult 
a 22 másik - mert ugye 23 van - 22 másik megyei jogú város 
polgármesteréhez egy felhíváshoz való csatlakozás reményében. Ennek 
lényege, hogy Dunaújváros megyei jogú város is támogatja, hogy Szita 
Károly, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, Kaposvár 
polgármestere az Európai Bizottság elnökének írjon egy nyilatkozatot a 
kötelező betelepítési kvóták visszavonása tárgyában.  
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 
A Jobbik és a Fidesz támogatta. 
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(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
745/2016. (XI.17.) határozata 

a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívásához történő csatlakozásról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Szita Károly úrnak, Kaposvár 
Megyei Jogú Város Polgármesterének, a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnökének 
az Európai Bizottság elnökének a kötelező betelepítési kvóták visszavonásának 
tárgyában írt levelében foglaltakkal, csatlakozik a Megyei Jogú Városok Szövetségének 
felhívásához, erre figyelemmel felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező nyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közgyűlési és informatikai osztály vezetője 
Határidő: a nyilatkozat aláírására: 2016. november 22. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
42. Javaslat a 2017. évi eves belső ellenőrzési terv jóváhagyására 

Előadó: a jegyző 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő napirendi pont. Ezt levettük ugye a bérfejlesztést. Itt kérnék 
szépen, igazgatónő további egyeztetést Szepesi alpolgármester úrral. A 
következőkben levettük, levettük. Belső ellenőrzési terv. Üdvözlöm 
osztályvezető asszonyt! Hozzászólás hiányában én nem támogatom. Nem 
támogatom a jövő évi belső ellenőrzési tervet. Ja, itt a támogató… Bocsánat! 
A határozati javaslat az pozitív, tehát támogató. 
 
Aki elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 

 
(A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Lassingleitner 
Fruzsina)  – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
746/2016. (XI.17.) határozata 

 a 2017. évi éves belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal, a nemzetiségi 
önkormányzatok 2017. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 1. számú melléklete 
szerinti tartalommal, az önkormányzat irányítása alatt lévő intézmények, valamint az 
önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 2017. évi belső ellenőrzési 
tervét a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal nem fogadta el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző, 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a belső ellenőrzési osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 30.  

 
43. Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az 

önkormányzati épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények 
vonatkozásában fűtési hődíj előleg kifizetésére 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Következő napirendi pontunk a DVCSH Kft. részére… Ja, igen, amit 
fölvettünk pluszban. Hozzászólás hiányában a napirendről döntünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 

 (A MikroVoks7 7.0.10.15 verziójú szavazatszámláló rendszer kikapcsolásra került, ezért 
a jegyzőkönyvvezető írásban rögzítette a szavazásokat.) 

 
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, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Lassingleitner Fruzsina) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
747/2016. (XI.17.) határozata 

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. részére az önkormányzati 
épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények vonatkozásában fűtési 

hődíj előleg kifizetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a határozat mellékletét 
képező táblázat szerint - az oktatási intézmények miatti korrekció után - az 
önkormányzati épületek és az önkormányzati fenntartású intézmények fűtési hődíjára 
mindösszesen 64.190.194,-Ft, azaz Hatvannégymillió-százkilencvenezer-
százkilencvennégy forint összegű előleget fizet ki a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. részére az alábbiak szerint: 
- a 2016.11.01-2016.12.31. napja közötti időszakra azon intézmények tekintetében, 

ahol számla fizetőként a GESZ van feltüntetve és 
- a többi fogyasztási hely vonatkozásában 2016.11.01 -2017.03.31. közötti időszakra.  

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2016. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati 
rendelete 5. mellékletének közüzemi díjak sora terhére 39.852.213.-Ft-ot, az általános 
tartalék sora terhére 24.337.981.-Ft-t teljesíti az alábbi bontásban: 

 

Intézmény 2016. év (Ft) 2017. év (Ft) 

Bartók 1.060.096 1.590.145

Bölcsődék 3.359.917 5.039.875

DMJV 3.511.570 5.267.354

Óvodák 7.127.676 10.691.514

GESZ 206.130 309.195

Iskolák 23.626.892 -

Könyvtár 665.461 998.191

Útkeresés 294.471 441.707

Összesen 39.852.213 24.337.981

 
azzal hogy a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. az általa kiállított 
előlegszámlák teljesítését a tényleges fűtési hőfogyasztás elszámolásakor havonta 
veszi figyelembe. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről 
és a pénzügyi teljesítéséről Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. által 
kiállított előlegszámla alapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
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                     a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a gazdasági igazgatóság igazgatója, 
                     az intézmények vezetői 

     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz történő érkezését 
                 követő 8 napon belül 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2016. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor, valamint a 2017. évi 
költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő: a 2016. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben interpellációnak nem minősülő kérdések feltevésére van 
lehetőség. Ilyen van-e? Lőrinczi képviselő úr! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Egy, kettő. Igen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Osztályvezető úr! Legyen kedves! Képviselő úr! Parancsoljon! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány körzeti 
problémával terhelném a közgyűlést. Elsőként a Batsányi utca 3. mellett lévő 
úton egy gázfelújítás miatti süllyedést kérnék kijavítani. Ehhez kapcsolódóan 
egy bejárást kérnék a városüzemeltetési osztálytól a városüzemeltetési 
osztály, az E.ON, illetve jómagam részvételével. Azt gondolom, hogy ez évek 
óta megoldatlan, de ez csak tárgyalással és együttműködéssel oldható meg 
ez a probléma. Az Október 23. tér 9. mögötti sportpályának a javítását 
szeretném kérni. Ugye lassan itt van a téli időszak, attól még a 
megrendelésnek el kell mennie, és a javításnak meg kell történnie, hogy 
tavasszal tudják használni. Elment már a megrendelés. Nagyon jó. Akkor 
hamarosan a javítás is elkezdődik a DVG részéről. A Korányi utcában 
szeretném kérni parkolók tervezését olyan módon, hogy a kerítés három 
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méterrel történő beljebb helyezésével alakítsunk ki merőleges beállású 
parkolókat. A kórház részéről a támogatás ehhez a dologhoz megvan. Nekik 
is érdekük az, hogy a kórház környékén a parkolás, a parkolási problémák 
megoldódjanak, és természetesen nekem, mint körzeti képviselőnek a lakók 
érdekeit is képviselnem kell. A lakóknak is fontos lenne a parkolók számának 
a bővítése. Illetve ha készen van a terv ezzel kapcsolatban, akkor tudunk a 
GYEMSZI-hez fordulni, hiszen egy elkészült tervvel már könnyebb tárgyalni, 
hogy akkor engedélyezzék ezt a munkálatot. Jó. Falevelek összegyűjtését 
szeretném kérni a Kossuth Lajos utcában, a Széchenyi István utcában, ez a 
volt Gorkij utca, a Széchenyi István téren, udvarban, ez is a volt Gorkij udvar. 
Nagyon sok ott a falevél, és esőben ez már balesetveszélyessé tud válni, 
hogyha nincs összetakarítva. Illetve a Batsányi utcában, ha jól emlékszem, a 
Batsányi utca 35-ig megtörtént a parkoló feltöltése murvával, ez viszont nem 
folytatódott. Egészen a Batsányi 25-27. magasságáig folytatódnia kellene. Ez 
elmaradt. Lehet, hogy elfogyott a murva. De ezt folytatni kellene, ezt kérném 
megtenni, és nem olyan nagy költség. A víztorony alatti területen kérnék egy 
ivókutat elhelyezni. Nyilván először a tervezéssel foglalkozunk. Ez 
gyakorlatilag egy háromfunkciós ivókútnak az elhelyezését jelentené, amelyik 
felnőtt, gyerek ivókútként is működik, illetve kutyaitató rész is van benne. Az 
előzetes közvélemény-kutatásom alapján úgy tűnt, hogy a lakók ennek 
nagyon örülnének, úgyhogy kérném ennek a tervezését elkezdeni, illetve a 
következő évi költségvetés terhére a megvalósítást elindítani, illetve tervezni 
a költségvetésben. Illetve Martinovics 22-24. mögötti parkolóban 
lombrendezést szeretnék kérni. Az indoka pedig az, hogy a Martinovics 30. 
előtt található egy térfigyelő kamera, és gyakorlatilag a belógó ágak, 
falevelek, faágak miatt nem lehet a parkolót belátni. Ugyanitt egyébként 
célszerűnek tartanám azt is, hogy két közvilágítási lámpát is elhelyezzünk. 
Gyakorlatilag a parkolónak a középső része az nincs megvilágítva, úgyhogy 
ezzel válna teljessé ennek a területnek a közbiztonsági megfigyelése, illetve 
megvilágítása. Köszönöm szépen. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:48 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét. Gombos István alpolgármester az ülésvezetés alatt a sajátja 
helyett Cserna Gábor polgármester szavazógépén adta le szavazatát.) 
 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm, képviselő úr. Hingyi László képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Béke 
városrészben volt egy lakossági bejárásom, a Tavasz utcai lakók kérték. A 
következő problémákat jelezték felém: Mégpedig a Tavasz utca parkolása a 
páratlan oldalon, ugye ki van téve az út elején egy „Várakozni tilos!” tábla, de 
több gépjármű-tulajdonos sajnos föláll a fűre a baloldalon, és lezárják az utat. 
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Többször ment volna arra nagyobb autó, és nem tudott elkanyarodni, ezért 
kérik, hogy vagy azon az oldalon, ha lehet megoldani parkoló építését, vagy 
amennyiben azt nem, akkor legalább ilyen korlátokkal lezárni az út szélét, 
hogy ne tudjanak gépjárművel oda felállni. Több képviselő-társamat érinti a 
következő, ez a kutyapiszok tasak kihelyezése. Gondolom, ez városi szint. 
Illetve a Tavasz utcai lakók kérték a szemetes állványok kihelyezését. 
Amennyiben szeretném ezeket az új típusúakat. Akkor az átmenő forgalom a 
Tavasztól az Arany János iskola közti részen, sokszor este gépjárművel 
áthaladnak. Tehát annak a lehetőségét is megvizsgálni, hogy le lehet-e 
esetleg oszlopokkal zárni vagy valamilyen módon. A Tavasz utca 24. előtt 
van egy szemetes, ott van három oszlop, illetve csak kettő, egy hiányzik, 
annak a pótlását kérnék az ottani lakosok. Illetve jelezték, hogy a Tavasz 
utcában a csatornák állandóan el vannak dugulva. Tehát ez gondolom, 
takarítást igényelne. Ennek a rendbetételét kérik. Illetve a Tavasz utca páros 
oldalon háta mögött lévő cserjék megritkítását kérik. Sokan teledobálják 
szeméttel. Ennek valami módján, mind a fák, mind a cserjék visszavágását. 
Erre gondolom most ősszel, illetve jövő tavasszal lesz lehetőség. A Tavasz 
utca 18. előtt kérték, hogy van egy félig elszáradt olajfa kivágása. Állítólag ezt 
ők már jelezték, de azt mondták, hogy ennek valami bonyodalma van a 
kivágásával, ezt kérem felülvizsgálni, hogy mi lehet ez. Illetve többször 
kértem már a Tavasz utca 9-11. között lévő egy ilyen húsz méteres fa 
kivágását, ezt újra kérném, ezt már kérték a lakók többször, hogy ennek 
végrehajtása legyen. A Tavasz utca 34-36-nál viszont a szemetes hiányzik, 
csak az állványa van meg, ennek a pótlását kérném. Ez már egy újabb, az a 
Mátyás király út 6. és a Kolibri közt van egy járdaszakasz, melyen kb. egy 
másfél négyzetméternyi meleg útburkolat hiányzik, ennek a pótlását 
szeretném, hogyha megcsinálnák, mert balesetveszélyes. További 
programom az a…, illetve kérésem az az Óvárosra fog vonatkozni, mégpedig 
a Páskom út 31-30. között egy korlátfelújítást szeretnék kérni. Köszönöm a 
másik út javítását a DVG Zrt.-nek. Nagyon szépen sikerült. A lakók felhívtak, 
és nagyon hálásak érte, hogy még a tél előtt megoldották a feladatot. Illetve 
ennek a korlát mentén a csapadékvíz elvezetését néztem, tele van szeméttel, 
faágakkal benőtt, nem tud ott a víz normálisan elfolyni, ennek a kitakarítását 
is kérném. Szintén a Páskom utca 28-nál szintén a csapadékvíz, itt a tőzeg 
kivágása, tisztítást kérnék. A Gólyafészek tulajdonosa keresett meg a Magyar 
úton, hogy mellette van egy nagy fa, annak a kivágását szeretnék kérni, 
amennyiben lehet. És akkor a Magyar út 45. buszmegállónál volt valamikor 
szemetes, eltűnt. Szeretném, hogyha oda visszatennék, mert ott az iskolából 
kijövők, meg az utcán járók, akik jönnek a Széchenyi pékségtől, út közben 
megeszik a péksüteményüket, de a zacskót már eldobálják az úton. Azt 
kérném, hogyha ezt rendbe tennénk ott egy szemetessel. Illetve a Szilárd Leó 
utca mentén egész nagy fasor van, és ott az ottani vállalkozó jelezte, hogy 
nyáron, amikor illetőleg télen is, de inkább amikor tele van lombbal, 
kamionnal szállítják az árut, és akkor a kinövések, tehát ők egy magasabb 
kivágás kérnek, hogy a kamionnal ne érjék el, mert kiszakítja a 
kamionosoknak a ponyvát. És akkor még ami a klasszikus ügy. A táborállási 
lakók ugye szinte hetente - ezt a városüzemeltetés is tudja - a Rózsa utcai út 
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és a Borgőz utcának a kátyúzását szeretném még kérni, még ha lehetne a tél 
előtt. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Hát én azt gondolom, nagyon sok olyan hasznos 
információval szolgál, ami más területekre is érvényes. Itt elsősorban a 
kutyapiszok kérdésére gondolok. Azt hiszem, ez napi operatív feladataink 
mellett rendre szóba kerül. Igazándiból ez a mai napig nincs megoldva. A szó 
Tóth Kálmán képviselő úré! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-Társaim! A 
polgármester úr már mondta, hogy volt egy személyes találkozónk tegnapi 
nap, de nemcsak egy gondolat, problémával fordultam hozzá, hanem egy 
másik két problémával, amit tovább szeretnék vinni. Ez a fiatal 
olimpikonoknak a támogatásának, a tehetségeknek a támogatását szeretném 
további szinten ezt továbbvinni természetesen. És ugye szóba került az 
építményadó, amit már Barta Endre úr beszélt, azt a képviselői 
indítványomat, azt vissza fogom vonni természetesen, de ezt is átbeszéltük, 
és megláttuk a lehetőséget, hogy milyen lehetőségeink vannak. Amit 
szeretnék kérni, és még mostohagyerekként kezelt Béke városrésznek a 
hátsó részével szeretnék én foglalkozni a Szabadság utca környékén, mint 
mostohagyerekek, mint akik utoljára nyírják a füvet, vágják le a gallyakat, 
vágják ki a különböző növényzeteket. Szeretném kérni a városüzemeltetési 
irodát, hogy akkor egy közös bejárást tartsunk, mert volt egy baleset a 
Szabadság út 50-52. közötti átmenő járdán, egy mozgássérült nagyon komoly 
sérülést szenvedett. Ott meg kéne javítani az útburkolatot, és a Béke 
városrésznek ezen a területén nagyon sok cserje és egyéb más kivágásra 
került, ennek a felújítását és egyéb más dolognak a rendbe tételét szeretném 
kérni mindenféleképpen. Természetesen Újtelep is készül az adventre. 27-én 
egy pár fenyő karácsonyi fényben fog majd úszni. Készülünk a karácsonyra. 
És azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon jól fog esni az a 
rendezvénysorozat, amit mi is Újtelepen fogunk rendezni. Köszönöm szépen. 
 

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

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is 
megköszönném a városüzemeltetési osztálynak a válaszokat az előző 
közgyűlésen feltett kérdések kapcsán, és egyetlenegy dologgal kapcsolatban 
lenne ellenvetésem, ez pedig a Római 25. melletti szelektív 
hulladékgyűjtőnek az ügye. Én megkaptam ugye a válaszban, hogy ennek az 
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áthelyezésére én kaptam két alternatív helyszínt, amit én a szakkollegával 
meg is beszéltem, hogy ezek egyike sem felel meg annak a célnak, amit 
ennek a szelektívnek az áthelyezése jelentene. Tehát további más olyan 
helyet várnánk, ami a lakóknak sem bökné a szemét, mert most az, hogy az 
egyik ház mellől áttesszük egy másik ház mellé, ez ott szülne újabb 
kellemetlen nehézséget és szituációt. A többi választ köszönöm, és bízom 
benne, hogy a Pentele lépcsőnél a szemeteskukák valóban minél előbb 
kihelyezésre fognak kerülni, illetőleg az ottani növényzetnek a 
visszametszése minél előbb meg tud történni, hogy balesetmentesen 
lehessen használni ezt a lépcsőszakaszt. Fogadóórán elhangzott kérdéseket 
tolmácsolnék. Nincsen sok, hála Istennek. A Római 28-30. lépcsőház közös 
képviselője azzal keresett meg, hogy a 30-as lépcsőház előtt van egy 
betonakna, amelynek a fedele és a mellette lévő szakasz be van szakadva, 
és igen balesetveszélyes. Ennek kérném a baleset elkerülése végett mielőbbi 
javítását vagy megnézését, illetőleg ez elé a lépcsőház elé szeretnének egy 
padot kihelyezni. Ezzel kapcsolatban közgyűlési döntés is született, úgyhogy 
a lépcsőházi támogatottsággal a többségi támogatás megvan mögötte. 
Ugyanezen felvetés alapján néhány új parkolóhely létesítése kapcsán 
szeretnék majd esetleg Debreczeni Tamás kollegával kimenni egy 
helyszínbejárást megnézni, hogy majd tavasszal mely helyszíneken tudunk 
esetleg tervezni új parkolóhelyeket. Nagyon jó felvetések születtek ezzel 
kapcsolatban. Több alkalommal is említettem azt, hogy a Mester Cukrászda 
előtti Váci útnak a parkoló szakaszához bemenő újonnan elkészített 
aszfaltburkolaton hatalmas tócsában áll meg a víz eső idején, itt gyakorlatilag 
lehetetlenné vált az átkelés. Ugye ide alapon egy zebrát is hiányoltunk volna, 
annak a témája egy másik jellegű kérdés, de kérném azt, hogy garanciával 
nézzük meg ennek az új útburkolatnak az esetleg javítási lehetőségét, hiszen 
az mégsem normális, hogy egy útszakaszon ilyen nagy felületben megáll a 
csapadék, úgy hogy használhatatlan átkelésre az az útszakasz. Valóban csak 
autóval lehet ezen a területen közlekedni. Aztán szintén egy régebbi 
megrendelés is volt, ha a Római 37.-tel szembeállunk jobb kéz felé egy ilyen 
előkertnek a védőráccsal történő ellátása. Ezzel kapcsolatosan én már 
megkaptam azt a választ, hogy megrendelték a DVG-től a munkát, de a mai 
napig még nem készült el. Aztán még egy nagyon fontos dolog, hogy a 
Római körút 14. előtt a járdán van egy hatalmas kátyú, hogyha azt 
megszüntetnénk, akkor nem lenne balesetveszély. Így sem majd a havas, 
latyakos időszak alatt, úgyhogy ennyit óhajtottam volna. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Izsák Máté képviselő úré a szó! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Több 
problémát is fel szeretnék vetni. Itt az elmúlt időben tudomásomra jutott, 
illetve magam is járom a körzetet, és közben jegyzetelek. Első kérdésem az 
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az lenne, hogy a Krúdy soron lévő járdafelújítás az mikor kezdődik meg, ha 
egyáltalán idén befejeződik-e. Ugyanis tőlem már nagyon kérdezik a lakók, és 
nagyon várják. Ugyanis ott van egy süllyedés, és van egy hatalmas gödör is, 
ami miatt vittük oda egyáltalán a járda felújítási program keretében annak a 
szakasznak a felújítását. Úgyhogy így ez egyszerre több problémát is tudunk 
orvosolni. Majd erre kérnék szépen írásban választ. Nem tudom, hol akadt el 
a történet. Biztosan kapok majd erre választ. A másik dolog járdákkal 
kapcsolatban. Van nekünk egy butiksorunk, kis Dózsa György út, mindenki 
ismeri. Rengeteg lakó jelezte felém, hogy valamit kezdenünk kéne. Hatalmas 
az átmenő forgalom, hatalmas szemetet hagynak ott, meg egy két ember 
sajnos, eldobják a cigarettacsikket, hiába van ott szemetes, hiába van ott 
ürítve a kuka. Ellenőrzöm, nézem, tényleg ürítik. Valamit ki kéne oda 
mindenképpen találnunk. Ugyanis ott van a belváros szívében, hatalmas az 
átmenő forgalom, mint mondtam, és a lakóknak így is nagyon nagy 
türelemmel kell viseltetniük az iránt, hogy egy olyan frekventált helyen laknak, 
ahol ott vannak a bankok, üzletek, és hadd ne soroljam tovább. Másik dolog. 
Nagyon szépen köszönöm a DVG-nek és a városüzemeltetési osztálynak a 
Sándor Frigyes szoborállításban végzett hatalmas munkáját. Nagyon szép 
lett a tér. Látom, a lépcső is elkészült. A lakók nagyon örülnek neki. Nagyon 
igényes és nagyon szép közösségi tér került kialakításra, és úgy gondolom, 
tavasszal napközben akár a diákoknak a kinti zenélését is élvezettel 
hallgathatják majd a lakók. Viszont felvetették a Bartók Béla úton lakók, 
akiknek pont az ablaka odanéz a térre, hogy az egyik reflektor, ami bevilágítja 
ezt a teret, az számukra túl erősen világít be. Nincsen mindegyik ablakon 
redőny. Én megértem, hogy idős embereket éjszaka az alvásban ez zavarja, 
erre valamilyen megoldást kéne találnunk. Én tudom, hogy nagyon jó lenne, 
hogyha megmaradhatna a világítás ilyen intenzitással, amivel legalább el 
tudnánk kerülni a falfirkákat, amik eddig is sajnos csúfították a homlokzatát 
mind a zeneiskolának, mind pedig a Bartók Béla utcának lépcsőházának, 
illetve homlokzatának azt a részét. Itt vagy lejjebb vennénk a fényerőt, de én 
nem értek ehhez, de ezt majd nyilván megtárgyaljuk a megfelelő osztállyal. 
Fontos dolog még, hogy a Derkovits utcában lévő nagy parkoló környékén 
mindenképp szemétgyűjtő edényt. Én nem vagyok - akik ismernek engem, 
azt tudják, hatalmas vitáim vannak mind a lakókkal mind képviselő-
társaimmal is ez irányban -, hogy öt méterenként én nem vagyok híve a 
kukának, mert úgy gondolom, hogy a szemetes, aki az utcán jár, nem is 
értem, hogy hogy telhet meg ilyen gyakran kihelyezett kukákban annyi 
szemét. Én úgy gondolom, hogy valaki a háztartási szemetét is ide helyezi 
be, így az egész városnak többletköltsége keletkezik, és hadd ne folytassam 
tovább. Viszont azon a részen megszámoltam, tényleg a parkolók környékén 
egy darab szemetest tudtam, ami tényleg normálisan arra használható. A 
másik az sajnos ki van lyukadva, el van rohadva. Mindenképpen annak a 
cseréjét kérném, és kérnék szépen még kettő darab szemétgyűjtő edényt, 
hogyha ez lehetséges. A következő pedig olyan irányú lenne, hogy a Kossuth 
Lajos utca páros oldalán, amiről már kértem, hogy új parkoló kialakításában 
valamilyen terveket egyáltalán hogyha tudnánk nézni, meg tudnánk nézni, 
hogy mennyibe kerülne egyáltalán ennek a kivitelezése, és a páros oldalon 
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nem fut végig a parkoló, ugye folytatódik a kereskedelmi iskola után. Viszont 
onnantól visszafelé, ami eddig elkészült, úgy gondolom, oda fákat 
semmiképpen sem kivágva, de mindenképpen lehetne új parkolókat 
létesíteni. Ezt jelezni is fogom a jövő évi költségvetésben mindenképpen, 
hogyha lehet, akkor egy ilyen nagyobb munkaként azt valósítsuk meg. 
Nagyon szépen köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Én is köszönöm. És igazság szerint korábban már említett, körzetenkénti 
összefonódási, kapcsolattartási  programok azok hogyan zajlanak. Képviselő-
társam feltett egy költői kérdést. Véleményem szerint mind a tíz körzetre 
érvényes, hogy mi van azokkal, vagy mi lesz azokkal a munkákkal, amelyek a 
2016. évi költségvetésben egyrészt már szerepelnek. A DVG Zrt.-vel a 
szerződéseket megkötötték. Vannak bizonyos területek, ahol már rég át 
kellett volna adni a munkaterületek, az elvégzett munkákat. Tehát e 
tekintetben én azt gondolom, minden képviselő-társam érintett, minden 
képviselő-társamat ez a kérdéskör foglalkoztatja. És következő gondolatom 
pedig a köszöneté, mégpedig Markóth Béla osztályvezető úrnak és 
csapatának, a DVG Zrt.-nek, és mindazoknak, akik egyébként közel nyolc 
hónap után végre a Velinszky utca-Duna sor sarkán lévő áldatlan állapotokat 
megszüntették. Én azt gondolom, hogy egy városban - bármely körzetről is 
beszélünk -, nem volna szabad idáig elmenni. Nem volna szabad hagyni, 
hogy azok a szolgáltatók, akik ott szakipari munkát végeznek, javításokat, 
kábelcseréket, csőcseréket végeznek, azok nemes egyszerűséggel hosszú 
időre otthagyják azokat a területeket a lakosság bosszantása céljából, meg 
persze a képviselők bosszantása céljából is. Tehát ez véleményem szerint, 
talán mindannyiunk nevében mondhatom, tűrhetetlen, elviselhetetlen, és 
ezen a jövőben mindenképp változtatni kell. Nagyon röviden ennyit szerettem 
volna mondani. A többit természetesen osztályvezető úrral majd írásban, 
szóban közlöm, illetve tájékoztatom. A nyílt ülést ezennel berekesztem, 
három perc szünetet… Bocsánat! Már volt egyszer Lőrinczi Konrád képviselő-
társam. Nem figyeltem a monitorra, elkerülte a figyelmemet, de 
természetesen megadom a szót, és kérem, hogy nagyon röviden. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Rövid leszek. Hozzáteszem, hogy az 
SZMSZ-ben nincs az szabályozva, és szerintem nem is lenne kívánatos, 
hogy egy képviselő csak egyszer szólhasson hozzá, úgyhogy ezt 
megteszem. Miután jó néhány képviselő-társam szóba hozta a szemeteseket, 
eszembe jutott, hogy van még egy elmaradt ügy, ami 2016. május óta kértem 
a városüzemeltetési osztályt, hogy az Erkel kert 12. hátsó kijáratánál, a járda 
elágazásánál karex típusú szemetest helyezzenek el. Ez a mai napig nem 
történt meg. Illetve az Erkel kert 10-es lépcsőház mellett a sarkon ugyancsak 
egy darab karex típusú szemetest kértem elhelyezni. Én bízom benne, hogy 
ez hamarosan meg tud történni, mert közben ezt a lakók rajtam számon kérik, 
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hogy hogy van az, hogy ennyi időn keresztül még mindig ez nem valósult 
meg. Illetve ez egy új kérés, a Széchenyi István utca, ez a volt Gorkij utca 3/A 
és az 5. sarkon kérnék egy darab szemetest elhelyezni. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Szokták mondani volt, minden rosszban van valami jó, fordítva is igaz. 
Képviselő-társam mondja, hogy nincs beszabályozva. Kösz, hogy fölhívta a 
figyelmet. Meggyőződésem, hogy érdemes beszabályozni. Van értelme 
annak, hogy aki először szót kért, szedje össze a gondolatait, van rá egy 
hónapja, hogy ezeket az általa is felvetett problémákat meg tudja vitatni. De 
ha már a szemeteseknél tartunk, egy-egy szemetes kérdése is fontos. 
Fölhívta a figyelmemet arra, hogy a József Attila utcában, ahol valóban 
elkészült az ütemezésnek, terveznek megfelelően egy térköves nagyon jó 
állapotú járda, ott a mai napig egyetlenegy darab szemetes sincs kihelyezve, 
úgyhogy tisztelettel kérem osztályvezető urat, hogy arra való tekintettel, hogy 
ott tényleg elkészült egy csodálatos útszakasz, egészítsük már ki ezzel a 
szemetessel. Képviselő-társamnak meg köszönöm, hogy fölhívta a 
figyelmemet. És akkor most valóban a rendes közgyűlésünk, nyílt 
közgyűlésünket befejeztük. Három perc szünetet rendelek el, és utána a zárt 
üléssel folytatjuk munkánkat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
 

Szünet 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 


