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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. május 18-ai nyílt 

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

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

1. Izsák Máté                  képviselő 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztály osztályvezetője 
Bojér Éva személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály 

osztályvezetője 
Szabó Imre városfejlesztési igazgatóság igazgatója 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Dr. Kovács Péter Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 

Hivatal hivatalvezetője 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Csizek Tibor Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság megyei 

rendőrfőkapitány-helyettese 
Suszter Tamás Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányság-

vezetője 
Kováts Rózsa MMK Nkft. ügyvezető igazgatója 
Őze Áron Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

igazgatója 
Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője 
Györök Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros gazdasági 

igazgatóhelyettese 
Kleinné Németh Judit Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Dobra László Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója 
Mórocz Erika Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
Lángi Gábor DSZSZ Kft. ügyvezetője 

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

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Közgyűlés! 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. évi május havi rendes 
ülését megnyitom. Az ülés határozatképes. Egy képviselő, Izsák Máté képviselő 
úr igazoltan van távol. Gombos alpolgármester úr meg… Jó. Köszönöm. 
Átadom a szót sajtószóvivő asszonynak. 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Meghívott 
Vendégek! 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ifjúsági korosztály 
nevelésében, az ifjúságvédelemben, illetve a fiatalok számára nyújtott 
szolgáltatások szervezésében kiemelkedő munkát végző személyek és 
közösségek elismerésére alkotta meg a Dunaújváros Ifjúságáért Díjat. 
Dunaújváros Közgyűlése az idei évben Kollár Edit óvodapedagógus, valamint 
Murányiné Varga Beáta pedagógus részére adományozza az elismerést. 
 
Kérem, tapsolják meg a díjazottakat! 
Kérem, hallgassák meg a díjazottak méltatásait! 

 
Kollár Edit óvodapedagógus asszony közel negyven éve lelkiismeretesen végzi 
munkáját. Színes, impulzív egyéniségével meghatározó személyisége az 
óvodai ágazatnak. Elsők között volt, aki felismerte és felvállalta a sajátos 
nevelési igényű gyermekek nevelésének fontosságát a Margaréta 
Tagóvodában. Fogyatékosok integrációs pedagógiája témában másoddiplomát 
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szerzett. A képzésen tanultakat kiemelkedően magas színvonalon hasznosítja a 
normál és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésében egyaránt. Az 
óvodások számára nyújtott szolgáltatásokban is kiváló munkát végez. Egy 
személyben dramaturg, rendező, színész, és még sorolhatnánk. Elévülhetetlen 
érdemei vannak a bábmunkaközösség megalapításában. Évek óta vezetője a 
Dunaújvárosi Óvoda Kézműves– és Báb munkaközösségének. Elsősorban az 
Ő nevéhez fűződnek azok a szenzációs színházi előadások, amelyek nem csak 
a dunaújvárosi óvodásokat örvendeztették meg, hanem a város kisiskolásainak 
is felejthetetlen élményt nyújtottak. A gyermekek mellett a felnőttek előtt is 
megcsillantotta tehetségét a pedagógus napi rendezvényeken, illetve az 
Országos Óvodapedagógiai Napokon több alkalommal is megismerhették 
munkáját a kollégák. Tevékenyen részt vett a város kulturális életében, a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza „Szalakóta” bábcsoportjának tagja volt 7 
évig. Legutóbb a Dunaújvárosi Óvoda javára szervezett Jótékonysági 
Gálaesten aratott fergeteges sikert az általa összeállított és vezetett előadással. 
Egyénisége és példamutatása, pedagógiai munkája élen jár a fiatalok, 
pályakezdő kollégák körében. A gyermekek fejlődéséért végzett elhivatott 
szakmai és közösségi munkájának elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a 
Dunaújváros Ifjúságáért díjat Kollár Edit óvodapedagógus részére 
adományozza. Felkérem Cserna Gábor polgármester urat, adja át az 
elismerést. 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Kollár Edit részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Murányiné Varga Beáta tanárnő 1991-ben szerezte meg biológia-rajz szakos 
tanári diplomáját. 19 évig dolgozott a Ságvári Endre Általános Iskolában (mely 
jelenleg a dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 
Tagintézménye). Ez idő alatt pedig több diplomát szerzett, úgy mint 
környezetvédelmi ökológus, környezetvédelem szakos tanári mesterdiplomát, 
közoktatás-vezetői szakvizsgát, okleveles biológia tanári egyetemi diplomát. 
2010 óta dolgozik a dunaújvárosi Móricz Zsigmond Általános Iskolában. 
Munkájának eredményességét mutatja, hogy minden évben országos díjazottjai 
vannak. 10 évig volt az iskola diákönkormányzatának felnőtt vezetője, nevéhez 
fűződik számos hagyomány bevezetése. Munkáját mindig lelkiismeretesen, az 
ifjúság érdekében végzi. Jelenleg is osztályfőnök. Lendületével, ötleteivel 
színesebbé, változatossá teszi nevelő munkáját. Kapcsolata nagyszerű a 
diákokkal, szülőkkel és kollégákkal egyaránt. A kimagasló és példaértékű 
szakmai munkájának, valamint az ifjúság fejlődésének érdekében kifejtett 
fáradhatatlan tevékenységének elismeréseként, Dunaújváros Közgyűlése a 
Dunaújváros Ifjúságáért díjat tehát Murányiné Varga Beáta tanárnő részére 
adományozza. Felkérem polgármester urat, adja át az elismerést. 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Murányiné Varga Beáta részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégek! 
A díjak átadását követően ünnepi pohárköszöntőre szeretném invitálni Önöket a 
közgyűlési terem előtti aulába, ahol a díjazottak tiszteletére Cserna Gábor 
polgármester úr mond köszöntőt. Kérem, tehát fáradjanak az aulába! 
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Szünet 
Szünet után: 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontok elfogadásával, majd megtárgyalásával 
folytatjuk a munkánkat. Indítványozom, hogy a közgyűlés vegyen föl a 
tárgysorozatába három olyan napirendi pontot, amelyek utólag kerültek a 
bizottságok elé. Alpolgármester Úr! Ügyrendi hozzászólás. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Indítványozom, kérem, hogy a 
gazdasági bizottsága vezetője majd tegye magáévá a javaslatomat. Én nagyon 
szeretném, ha a gazdasági társaságaink beszámolóját nyílt ülésen tárgyalnánk, 
és nem zárt ülésen. Eddig is mindig nyílt ülésen tárgyaltuk, a személyi 
kérdésekben senki nem kért zárt ülést, és ezért kérem, hogy mivel képviselőnek 
kell ezt javasolni, hogy a gazdasági társaságok napirendjét nyílt ülésen 
tárgyaljuk. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem kell külön képviselő úr, tekintettel, hogy az ülés vezetője ugye a meghívó 
egyben, márhogy jómagam. Tehát én elfogadva alpolgármester úr érveit, 
mindjárt folytatom, tehát indítványozom, hogy 36., tehát az előbb, ahogy 
abbahagytam, 36. napirendi pontként tárgyaljuk meg egy korábbi közgyűlési 
határozatunk módosítását a DUDIK Fesztivál megrendezésével 
összefüggésben, 37.-ként a nyílt ülésen a Dunaújvárosi Kistérségi gazdasági 
társaságunk által benyújtott ellentételezés felhasználása című napirendet, és 
38.-on a Sportingatlanok üzemeltetésével összefüggő napirendet. Ezt követően 
39. napirendként tárgyaljuk meg a zárt ülés első, majd utána a zárt ülés 
második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik napirendi pontját, és a zárt ülés 
meghívójában hetedik napirendi pontként szereplő napirend, amelynek nyílt 
ülésen való tárgyalása a város üzleti érdekeit sértené, az az egy napirend 
maradjon zárt ülésen, ez a bizonyos MVM Partner Zrt.-vel kötendő egyedi 
megállapodás. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én pedig szeretném 
indítványozni, hogy a 33. számú napirendi pontot vegyük le a tárgyalásról. Ez 
pedig a javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat 
között fennálló bérleti szerződés felmondására. Meg is indokolnám ezt a dolgot, 
hogy miért szeretném javasolni. Dunaújvárosban és az én választási 
körzetemben van egy Népfőiskola, amin már nagyon sok egyéb programunk 
segítségével tudtunk végrehajtani különböző programokat. Sajnos a 
Népfőiskola mostanában nem tudott pályázni sikeresen különböző 
pályázatokon, de most vannak lehetőségeik arra, hogy újból tudjanak pályázni. 
Tárgyaltuk a jogi bizottsági, oktatási bizottsági ülésen is, és megkértem az 
elnök asszonyt, hogy legyen szíves eleget tenni a kötelezettségeinek, ami elő 
van írva tulajdonképpen a szerződésben. Ő ígéretet tett, hogy ezt meg fogja 



5 
 

tenni. Nekem, mint képviselőnek nagyon nagy szükségem van a 
Népfőiskolának a működésére, hogy annak a létesítménynek a fenntartására, 
működésére. És ezért szeretném kérni, hogy vegyük le ezt a napirendi pontot. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Természetesen az ügyrendi indítványról szavazni fogunk vita nélkül. 
 
Aki az általam az előbb javasolt három plusz a zárt ülésről a nyíltra 
előrehozandó hat napirendi pont nyílt ülésen való tárgyalásával egyetért, az 
kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés 36., 37. és 38. napirendi pontjait felvette tárgysorozatába, 
valamint a zárt ülés meghívó szerinti 1., 2., 3., 4., 5. és 6. napirendi pontjait nyílt ülésen – 
mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Izsák Máté) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
319/2017. (V.18.) határozata 

a nyílt ülés 36., 37., 38. napirendi pontjainak felvételéről, valamint 
a zárt ülés meghívó szerinti 1., 2., 3., 4., 5., 6. napirendjének 

nyílt ülésen való tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. május 18-ai nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként a „Javaslat a 260/2017. (IV.21.) határozat módosítására, megbízási 
szerződés megkötésére a DUDIK Fesztivál megrendezéséről a DVG Zrt.-vel” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 36. napirendjeként, a „Javaslat a Dunaújvárosi 
Kistérségi turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 
ellentételezés-felhasználás megtárgyalására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 37. 
napirendjeként, a „Javaslat a Sportingatlanok üzenemtetésére vonatkozó beszerzési 
eljárás keretében gazdasági szereplők kiválasztására, beszerzési eljárás lefolytatására” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 38. napirendjeként felvette, valamint a 2017. 
május 18-ai zárt ülésre vonatkozó meghívó szerinti 1. napirendi pontot, mely „Javaslat a 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének 
elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására”, a 2. napirendi pontot, mely 
„Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 
üzleti tervének elfogadására”, a 3. napirendi pontot, mely „Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi 
éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására”, a 4. napirendi pontot, mely 
„Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának 
elfogadására, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására”, az 5. napirendi pontot, mely 
„Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2016. évi éves 
beszámolójának, 2017. szakmai és pénzügyi tervének elfogadására, meglévő tagi 
kölcsönök rendezésére, valamint tisztségviselők megválasztására”, valamint a 6. napirendi 
pontot, mely „Javaslat az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági 
társaságok szervezetében történő változtatásokra” nyílt ülésen tárgyalja. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki Tóth Kálmán képviselő úr ügyrendi javaslatát támogatja, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

320/2017. (V.18.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Kálmán képviselő azon javaslatát, mely 
szerint a közgyűlés a 2017. május 18-ai nyílt ülésének meghívója szerinti 33. napirendi 
pontot, a „Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között 
fennálló bérleti szerződés felmondására” című előterjesztést, vegye le a tárgysorozatából, 
nem fogadta el. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés ezt nem fogadta el. Továbbiakban indítványozom, hogy a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 2016. évi munkájáról szóló beszámolót - a 
kapitány úrral tegnapi napon egyeztettem - egyéb napi feladatai miatt 
indítványozom, hogy a rendeletek előtt 3. napirendi pontként tárgyaljuk meg. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívó szerinti 6. napirendi pontját a nyílt ülés 3. napirendi 
pontjaiként – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Izsák Máté) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
321/2017. (V.18.) határozata 

a nyílt ülés meghívó szerinti 6. napirendi pontjának 
a nyílt ülés 3. napirendi pontjaként történő megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. május 18-ai nyílt ülés meghívója 
szerinti 6. napirendi pontot, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolójának elfogadására” a nyílt ülés 3. napirendi pontjaként tárgyalja meg, 
elfogadta. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
322/2017. (V.18.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú 

Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására 
 
4. Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 

lebonyolításért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 
módosítására és Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) és 
233/2017. (IV.21.) határozatai kiigazítására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló …/2017. 
(……) önkormányzati rendelete megalkotására, valamint a Kisapostag Község 
Önkormányzatával fogorvosi alapellátásra kötendő megállapodás jóváhagyására 
 

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. I-III. havi pénzügyi 
terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 

 
8. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „élményfürdő felújítása” elnevezésű 

állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
részére történő átadására 
 

9. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása 
érdekében 
 

10. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a 
Baracsi út 30. sz. alatti ingatlanon 

 
11. Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a vállalkozási 

szerződéstervezetre 
 

12. Javaslat 249/2017. (IV.21.) közgyűlési határozat visszavonására 
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13. Javaslat Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú ingatlan 
üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásra 

 
14. Javaslat Dunaújváros, Papírgyári úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz 

u. 13-15. mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére 
 
15. Javaslat a Dunaújváros, Tavasz utcai játszótér területén kis csúszda telepítésére 

 
16. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó (2017. 

január – május hónap) megállapodás 1. sz. módosítására 
 

17. Javaslat a Munkásművelődési Központ Kht.-val kötött Közművelődési megállapodás 
felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 
          

18. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás 
befizetése miatti támogatási kérelme elbírálására 

 
19. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének módosítására 
 
20. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló 

pályázat kiírása 
 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására 
 
22. Javaslat a Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) megújítására 
 
23. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens 

álláshely engedélyezésére 
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására 
 
25. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítandó csoportok 

számának meghatározására, átszervezésre 
 
26. Javaslat a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai 

Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatására 
 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 

2016. évi költségvetési beszámoló elfogadására 
 
28. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, dr. Ágoston Erzsébet 

tulajdonát képező eszközök megvásárlására 
 
29. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 
 
30. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatására 

 
31. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar 

megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására 
(Kovács Norbert kérelme) 
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32. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
33. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló 

bérleti szerződés felmondására 
 
34. Javaslat a 134/2012. (IV.12.) határozat rendezvényszervező munkacsoport 

létrehozásáról szóló 4. pontjának hatályon kívül helyezésére 
 
35. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre 
 
36. Javaslat a 260/2017. (IV.21.) határozat módosítására, megbízási szerződés 

megkötésére a DUDIK Fesztivál megrendezéséről a DVG Zrt.-vel 
 
37. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 

ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 
 
38. Javaslat a Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljárás keretében 

gazdasági szereplők kiválasztására, beszerzési eljárás lefolytatására 
 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 

üzleti tervének elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
 
40. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 

üzleti tervének elfogadására 
 

41. Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására  

 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának 

elfogadására, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására 
 

43. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2016. évi éves 
beszámolójának, 2017. szakmai és pénzügyi tervének elfogadására, meglévő tagi 
kölcsönök rendezésére, valamint tisztségviselők megválasztására 

 
44. Javaslat az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági 

társaságok szervezetében történő változtatásokra 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek meghívott vendégeink számára tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára tanácskozási jogot – 
mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Izsák Máté) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
323/2017. (V.18.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. május 18-ai nyílt ülésére meghívott 
személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedves a jegyzőkönyvvezetés jogát a köztisztviselő kolleganőnek 
biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
324/2017. (V.18.) határozata 

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

Kérem, hogy döntsenek a zárt ülés megmaradt egy napirendi pontjáról! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
325/2017. (V.18.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. május 18-ai zárt ülés napirendi 
pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő egyedi megállapodásról a Stratégiai Energetikai 
Audit elkészítéséről 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ott nem volt meghívott vendégünk, így nem biztosítunk tanácskozási jogot. 
 
Viszont a zárt ülésre külön kérném a jegyzőkönyvvezetés jogát biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
326/2017. (V.18.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvének 
vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 

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

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

 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú 

Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

 
4. Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 

lebonyolításért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 
módosítására és Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) és 
233/2017. (IV.21.) határozatai kiigazítására 
Előadó: a polgármester 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló …/2017. 
(……) önkormányzati rendelete megalkotására, valamint a Kisapostag Község 
Önkormányzatával fogorvosi alapellátásra kötendő megállapodás jóváhagyására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. I-III. havi pénzügyi 

terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
8. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „élményfürdő felújítása” elnevezésű 

állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
részére történő átadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

9. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása 
érdekében 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

10. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására a 
Baracsi út 30. sz. alatti ingatlanon 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
11. Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a vállalkozási 

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

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

12. Javaslat 249/2017. (IV.21.) közgyűlési határozat visszavonására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke 
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13. Javaslat Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú ingatlan 
üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásra 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke  

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
14. Javaslat Dunaújváros, Papírgyári úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz 

u. 13-15. mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               

15. Javaslat a Dunaújváros, Tavasz utcai játszótér területén kis csúszda telepítésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke  

 
16. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó (2017. 

január – május hónap) megállapodás 1. sz. módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

17. Javaslat a Munkásművelődési Központ Kht.-val kötött Közművelődési megállapodás 
felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
          

18. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás 
befizetése miatti támogatási kérelme elbírálására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
19. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
20. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló 

pályázat kiírása 
Előadó: a polgármester 

 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 



14 
 

22. Javaslat a Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) megújítására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

 
23. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens 

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

 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására 

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

 
25. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítandó csoportok 

számának meghatározására, átszervezésre 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
26. Javaslat a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai 

Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 

2016. évi költségvetési beszámoló elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
28. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, dr. Ágoston Erzsébet 

tulajdonát képező eszközök megvásárlására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
29. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 

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

 
30. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatására 

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

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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31. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, udvar 
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására 
(Kovács Norbert kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

32. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

33. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló 
bérleti szerződés felmondására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
34. Javaslat a 134/2012. (IV.12.) határozat rendezvényszervező munkacsoport 

létrehozásáról szóló 4. pontjának hatályon kívül helyezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
35. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre 

Előadó: a polgármester 
 

36. Javaslat a 260/2017. (IV.21.) határozat módosítására, megbízási szerződés 
megötésére a DUDIK Fesztivál megrendezéséről a DVG Zrt.-vel 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

37. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 
ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
38. Javaslat a Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljárás keretében 

gazdasági szereplők kiválasztására, beszerzési eljárás lefolytatására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

39. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 
üzleti tervének elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
40. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi 

üzleti tervének elfogadására 
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Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

41. Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolójának 

elfogadására, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

43. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2016. évi éves 
beszámolójának, 2017. szakmai és pénzügyi tervének elfogadására, meglévő tagi 
kölcsönök rendezésére, valamint tisztségviselők megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

44. Javaslat az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági 
társaságok szervezetében történő változtatásokra 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő egyedi megállapodásról a Stratégiai 

Energetikai Audit elkészítéséről 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Így ezek alapján rátérünk az első napirendre, a polgármesteri hivatal 
beszámolójára. Kérdés, hozzászólás van-e? Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Három rövid 
témában szeretnék hozzászólni. Az egyik, hogy nem voltam itt az előző 
képviselő-testületi ülésen, de szeretném megköszönni azoknak a fideszes és 
ellenzéki képviselőknek, akik támogatták az indítványomat, ami ugye a meleg 
étel szociálisan rászoruló emberekhez juttatásáról szólt. Feljött egy ilyen érv, 
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hogy erre azért nincsen szükség, mert ez egyébként már megoldott. Lehet, 
hogy ez így van, azonban az látszik, hogy sok érintett erről nem tud. Úgyhogy 
én azt szeretném kérni a hivatal dolgozóitól és polgármester úrtól, hogy 
tájékoztató anyag készüljön, amiben minden hajléktalan embertársunk 
tudomást szerezhet arról, hogy milyen módon tud magának meleg igényelni. És 
én azt szeretném kérni, hogy ne csak a hajléktalan embertársainkhoz jusson ez 
az anyag, hanem valamilyen módon az iskolákban dolgozó, családokat segítő 
szakemberek, pedagógusok is legyenek informálva erről. Azt gondolom, hogy 
olyan helyzet van ma Magyarországon, és olyan helyzet van Dunaújvárosban, 
hogy elég sok család él nehéz körülmények között. Sok családnak van 
szüksége arra, hogy hétvégén valahogyan meg tudják oldani azt, hogy meleg 
ételhez jussanak a gyerekek, és hogyha erre van lehetőség az nagyon jó. 
Azonban olybá tűnik, hogy erről az érintett és az érintetteket segítők most nem 
bírnak elég információval, úgyhogy én arra szeretném kérni polgármester urat, 
hogy járjon abba közbe, hogy ez minden érintetthez eljusson. Másik. Egy 
számomra nagyon fontos és a szívemhez közel álló ügy, ez a velencei 
biennálé. Ugye megtörtént a megnyitó ünnepség, ahol Várnai Gyula 
dunaújvárosi művész képviseli a várost. Szerintem ez egy óriási 
városmarketing. Egészségére! Szerintem ez egy óriási városmarketing-húzás, 
és nagyon örülök, hogy Várnai Gyula ott lehet, és szeretném megkérdezni, 
hogy igaz-e az az információm, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát senki nem képviselte a megnyitón. És hogyha ez így van, 
akkor polgármester úr szerint nem lett volna-e praktikus, hogyha valaki képviseli 
a várost. Szerintem ez protokoll szempontból nagyon sokat hozhatott volna a 
városnak. És még egy kérdésem lenne, ami itt volt a múzeumban Bayer Zsolt, 
aki szerintem nem helyes módon aktuálpolitikai előadást tartott a múzeumban. 
Szerintem a múzeumban nincs helye ilyennek, de szeretném polgármester urat, 
mint a város első polgárát megkérdezni kettő darab Bayer Zsolttól származó 
idézetről, hogy polgármester úr szerint ezeknek az idézeteknek, ezeknek a 
mondatoknak helye van-e egy önkormányzati intézményben. „Akkor úgy kell 
őket kivágni, mint a macskát szarni. Ha a taknyukon, és a vérükön kell őket 
kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön.” Ez egy Bayer Zsolt klasszikus volt. 
A másik, amiről szeretném megkérdezni polgármester urat, az pedig úgy 
hangzik, hogy „Bárki, aki ebben az országban elgázol egy cigány gyereket, 
akkor cselekszik helyesen, ha eszében sem jut megállni. Cigány gyerekek 
elgázolása esetén tapossunk bele a gázba.” Ezek Bayer Zsolttól származó 
mondatok. Szeretném megkérdezni polgármester urat, hogy ezeknek a 
mondatoknak ön szerint helye van-e a város egyik kulturális intézményében. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Barta Endre képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szerencsére 
most is vannak olyan pozitív dolgok, amikkel el tudom kezdeni a beszédemet. 
Egy hónapja Kovács Zsófia tornászunk olyan eredményt ért el, amire azt 
gondolom, hogy joggal lehetünk városi szinten büszkék. Sikerült, azt gondolom, 
hogy a torna sportjában ismét feliratkoznunk a térképre, úgyhogy én ezúttal is 
szeretnék gratulálni, és megköszönni, és további sok sikert kívánni. Nyilván 
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képviselő-társaimmal egyetértünk abban, hogy a további támogatást is majd 
biztosítani kell számára. Nemrég volt egy olyan sportesemény Dunaújvárosban, 
ami viszont sokkal több, mint sport. Ez pedig a magyar-székely 
jégkorongmérkőzés. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan esemény volt, amire 
nemcsak nekünk, hanem mindenkinek büszkének lehet lenni. A mérkőzés után 
székely és csángó ismerőseim is hálájukat fejezték ki nekünk. Az, hogy 
Dunaújvárosban járt Böjte Csaba, az, hogy Dunaújvárosban ismét a Magyarok 
Világszövetségének az elnöke, Patrubány Miklós és elnökhelyettes társai, az 
egy olyan dolog, amire azt gondolom, hogy igenis büszkék lehetünk. Én nagyon 
szeretném, hogyha minél több ilyen esemény lehetne Dunaújvárosban, és én 
polgármester úrnak is külön köszönöm, ugyanis látszódott polgármester úron, 
hogy ezt a feladatot komolyan veszi. Amikor egy olyan beszédet hallhattunk, 
amikor végre nem a Fidesz polgármesterét, hanem Dunaújváros 
polgármesterét hallottuk beszélni. És én ezt köszönöm szépen. Úgy gondolom, 
hogy akkor ön is átérezte, hogy ez egy olyan esemény, ami pártpolitikához nem 
köthető. Kicsit továbblépve. Egy ominózus email-lel kapcsolatban lennének 
kérdéseim. Minden dunaújvárosi képviselő kapott egy tájékoztatást a DVCSH, 
illetve a DSZSZ helyzetéről. Ez olyan kérdéseket vetett föl bennem, bennünk, 
amit bizony jó lenne, hogyha bővebb tájékoztatást kapnánk. Mivel eddig mi nem 
tudtunk ezekről a dolgokról, és nyilván így a városlakók sem tudnak róla, 
tökéletesen látszik, hogy egy ilyen társaság, mint a DVCSH, és nyugodtan 
kimondhatjuk, hogy Pomázi úr hogy tudja zsarolni a dunaújvárosi 
városvezetést. Amikor itt arról beszélgetünk, hogy amikor pl. nincs meleg víz, 
vagy nincs fűtés, és mondjuk, az alacsony vízállásra hivatkozunk, mi az, amit 
még mi, képviselők akár ellenzéki, akár többi képviselő, nem tudunk. Mit tudnak 
még önök, amit mi nem tudunk. Mivel vagyunk sakkban tartva mi, illetve a 
városlakók ezáltal a cég által. Én nagyon szeretném, hogyha egy teljes és 
kiegészített tájékoztatást kapnánk, csak hogy tisztán láthassunk ebben a 
helyzetben. Mert ez a levél és ez a tájékoztatás tökéletesen rávilágított arra, 
hogy mennyire hátrányos helyzetben vagyunk. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Csatlakozva Barta képviselő úrhoz én is azt kérem, hogy 
Benkovics Kornélia gazdasági igazgató asszonytól kapott levéllel kapcsolatban 
akár egy rendkívüli közgyűlésen, de mindenképpen foglalkozni kell a DVCSH 
és a DSZSZ Kft. közötti ügyekkel, perekkel, tartozásokkal. Egy átfogó képet 
kellene, hogy kapjunk, ami most a levélben felvázolásra került. De azt 
gondolom, hogy ennél sokkal több információ van még a háttérben, amiről nem 
tudunk. Tehát mindenképpen egy rendkívüli vagy ülés, vagy valamilyen 
tájékoztatás, ahol leül a közgyűlés tagjai, és végigbeszéljük ezeket a dolgokat, 
mert ez nem tiszta. Szepesi alpolgármester úrtól kérdezném a szokásosat, 
hogy lőtér ügyben történt-e valami fejlemény. Január 16-án jelentette be Lázár 
János, hogy épülnek az új lőterek, és lassan most már azért eltelt több mint öt 
hónap, és hogy hol tart ez az ügy. Polgármester urat kérdezném, hogy én a 
mostani, mai közgyűlési napirendek között nem láttam a nyugdíjasok számára 
kifizetendő pünkösdi juttatást. A mai közgyűlésen ez tárgyalásra kerül-e vagy a 
júniusin, lesz-e, vagy nem lesz. Egy rövid igen, nemmel kérnék szépen 
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tájékoztatást. És szeretném képviselő-társaim figyelmét is, meg az összes 
jelenlévő és a tévénézők figyelmét is felhívni arra, hogy a Dózsa moziban 
Dunaújváros újabb rekordkísérlete folyamatban van ezekben a percekben is, az 
újraélesztési rekordkísérlet tart ezen a héten, és még a jövő héten is. Úgyhogy 
aki csak tud, mindenki vegyen részt ebben, menjen el, és döntsük meg ismét a 
saját rekordunkat, és legyen Dunaújváros ismét egy világrekord tulajdonosa. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A napirendet lezárom. És szeretnék egy-két elhangzott dologra reagálni, 
valamint szeretném a közgyűlés tagjait és Dunaújváros tisztelt közvéleményét a 
sajtó munkatársain keresztül az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, 
amelyet esetleg nem érintettek a képviselő-társaim, tájékoztatni. Szabó Zsolt 
képviselő úr szociális étkeztetés kapcsán tett felvetése számomra is fontos, 
úgyhogy megkérem dr. Molnár Attila urat ennek a feladatnak a koordinálására. 
Legyen kedves, aljegyző úr képviselő úrral egyeztetni! A velencei biennáléval 
kapcsolatban azért nem képviseltette magát Dunaújváros Önkormányzata, mert 
alpolgármester úrral együtt a helyi sajtóban értesültünk erről, majd az országos 
sajtóban. Magyarul, ha meghívást kaptunk volna, vagy egyáltalán az 
eseményről tudtunk volna, az nyilván egy másik történet, de adott helyi 
napilapban elolvasva, amellett, hogy egyetértek az ön pozitív véleményével. 
Nem tudunk részt venni, ahova nem kapunk meghívást, mi több, nem is 
értesülünk róla. Bayer Zsolt barátom elhangzott mondataiért Bayer Zsolt 
nagykorú magyar állampolgárnak kell felelősséget vállalni. Úgyhogy én nem 
tudok Bayer Zsolt helyett önnek nyilatkozni. Legyen kedves egyeztetni vele. 
Nagykorú magyar állampolgár, szabad gondolkodó, újságíró, saját 
felelősségére nyilatkozik. Városunk intézményeinek, intézményeiben, 
meggyőződésem, hogy helye volt ennek a rendezvények, ahogy egy helyi 
hírblokkban ugye le is írta a múzeumigazgató úr, hogy másokat is szeretettel 
vár a múzeumba hasonló jellegű fórumok megtartására. Tehát nyitva van erre a 
lehetőség. Kovács Zsófia. Bizony-bizony Trenka János úr, aki az edzője, - és 
büszkén mondom, hogy a tanítványom volt középiskolában -, Jánossal 
egyeztetve szeretnék vele, illetve Zsófiával találkozni, azt kérték, hogy az 
edzőtábor és a felkészülés miatt május második vagy június első felében 
kerüljön erre sor. Magyar női tornában összetett európa bajnoki második 
helyezést nemhogy dunaújvárosi, de magyar sportoló nem ért el, és arra meg 
nyilvánvalóan külön büszkék lehetünk, és örömmel fogadjuk a hírt, és bizony 
Zsófia, aki magántanulója a Rudas középiskolának, 11.-es tanuló a 
továbbiakban is Dunaújváros Önkormányzatának támogatását élvezi a jövőben. 
A jégkorong gálával kapcsolatos véleményével egyetértek, bár a hangosítással 
volt némi probléma, de ugye nem voltunk szervezők. Nyilvánvalóan, amit a 
DVCSH email kapcsán – és ezt Besztercei képviselő úr is érintette – hogy 
foglalkozni kell, ennek a formáját, keretét nyilvánvalóan meg kell teremteni. Az 
egyéb elhangzott kérdéseivel kapcsolatban pedig írásban fog választ kapni 
képviselő úr. Amennyiben képviselői indítványként a pünkösdi támogatás 
lehetőségét beterjeszti, akkor nyilvánvalóan a közgyűlés ezt tárgyalni fogja, 
tekintettel, hogy magam is támogatom a kérdés megtárgyalását. Az elmúlt 
időszak egy-két eseményével kapcsolatban szeretnék tájékoztatást adni. 
Először is megkérem Mórocz Erika igazgatónőt, hogy fáradjon ki a mikrofonhoz, 
és a családi hétvége fontosabb eseményeiről ismertesse a dunaújvárosi 
közvéleményt, hiszen ez már jövő hétvége. 
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Mórocz Erika a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Immár 13. 
alkalommal kerül megrendezésre a Parázs-Varázs Családi Hétvége Fesztivál 
ugye az Alsó-Dunaparton, melynek időpontja május 26-28. idén, mindig a 
gyereknaphoz kötődően. A programok három napon keresztül fognak zajlani. 
Pénteken este 6,00 órától koncertek sora veszi kezdetét. A fiatalok nagy 
örömére, feltehetőleg nagy örömére, itt lesz Mr. Missh. Deák Bill Gyula 
koncertezik ezt követően, majd az Edda az fergeteges koncertet. Szombaton 
9,00 órától sportrendezvények kerülnek megrendezésre. Ugye kezdődik ötödik 
alkalommal már a focikupa, foci rangadó, majd motorcsónakázási lehetőség 
lesz, illetve motorcsónak road show 11,00 órától. Délután 4,00 órától Cserna 
Gábor polgármester úr köszöntésével ünnepélyesen is megnyitjuk a Parázs-
Varázs családi grill hétvégét, grill programot. Ezt követően 5,00 órától ugye, 
mint amit Besztercei képviselő úr már említett, ugye kedden elkezdődött az 
újraélesztési világrekord ismételten Dunaújvárosban. Bízunk benne, hogy ez 
pozitívan fog záródni, és ennek a végpontja az a Parázs-Varázs családi 
hétvégén lesz, úgyhogy 5,00 órakor ennek az eredményhirdetése lesz látható a 
színpadon, illetve hallható, illetve itt jegyezném meg, hogy jövő héten péntektől 
már az újraélesztési világrekord lent lesz az Alsó-Dunaparton, tehát a Dózsa 
moziból leköltözik a Duna mellé. Ezt követően újra koncertek sora. Itt lesz 
Varga Feri és Balássy Betti, a helyi érdekeltségű Stamp együttes, illetve este 
9,00 órától Fenyő Miklós koncertjét tekinthetik meg, illetve hallgathatják meg a 
kilátogatók. Pénteken, szombaton az esti színpad zárását követően hajnali 3,00 
óráig diszkó kerül megrendezésre a sörsátorban. Vasárnap pedig a gyerekeké 
a főszerep. Délelőtt 9,00 órától várjuk a családokat, a gyerekeket le az Alsó-
Dunapartra légvárakkal, trambulinokkal, kézműves játszóházzal, fajátékokkal. Itt 
kerül megrendezésre ismételten az Esélyegyenlőségi Nap ugye a Kéz a 
Kézben Alapítvány jóvoltából, illetve közreműködésével, ahol ugye a cél, hogy a 
fogyatékkal élők és az épek együtt töltsék el kellemesen az időt. Ezt követően 
délután 3,00 órától Dunaújváros Önkormányzata idén is csatlakozott az Ezer 
Lámpás Éjszakája országos kampánysorozathoz, melynek ugye célja az eltűnt 
gyerekek számára felhívni a figyelmet. Ebből kiindulva Garami Gábor 
műsorvezetésével kezdetét veszi a színpadi produkció is. Itt lesz Takács 
Nikolas, a Bon Bon, a Kávészünet zenekar, illetve Deniz. És 21,40 perckor, ez 
ugye országosan egyszerre kerülnek felengedésre a héliumos világító lufik. 
21,40, 21,45 perckor kerül ez felengedésre, és este 10,00 órakor pedig zárjuk 
az aznapi programot. Egy-két technikai információt szeretnék elmondani. 26-án 
déltől egészen 28-án este 10,00 órakor a rendezvény területe melletti, már 
mondhatom, hogy a megszokott alsó-dunaparti út teljes mértékben lezárásra 
kerül, csak a hatósági autók, illetve a behajtással rendelkezők hajthatnak be 
ezen területre. Parkolókat szintén kialakítottunk, igyekeztük a számát növelni, 
ámbár hely hiányában ez továbbra is problémás momentum a rendezvény 
során. Tisztelettel szeretnék mindenkit megkérni, illetve a szervezőstáb 
nevében, hogy biztosítjuk a három nap alatt folyamatosan a buszjáratot, két taxi 
társasággal tárgyaltunk, akik kedvezményes áron fogják tudni leszállítani a 
vendégeket az Alsó-Dunapartra, úgyhogy lehetőleg, aki teheti, az válassza 
ezeket a közlekedési eszközöket, és ne saját gépkocsival érkezzen, hiszen 
továbbra is lesz ekkora részvételnél a parkolás. Nagyon szépen köszönöm. Egy 
nagyon-nagyon picit szeretnék visszakanyarodni polgármester úr engedélyével, 
utólagos engedélyével a tavalyi, múlt heti bringatúrára. Ugye sajnos az időjárás 
miatt ezt el kellett halasztanunk, és a krisztusi korba, mert mondhatom, hogy 33 
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éves a bringatúra, új időpontja pedig 2017. június 10-e. Bízunk benne, itt a 
hatóságokkal egyeztetve, hogy mindenkinek megfelelő ez az időpont, és az 
időjárás lehetővé fogja tenni, hogy a túrát ne kelljen újra elhalasztani. Nagyon 
szépen köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én is köszönöm a tájékoztatást. Még néhány fontosabb eseményről, ugye 
április 21-én, pénteken Dunaújvárosban volt a Fejér megyei rendészeti, rendőr-, 
tűzoltónap. Itt köszönjük a főkapitányság támogatását, a megyei főkapitányság 
támogatását, hogy ismét Dunaújvárosban kerülhetett erre sor. Egy, jó idő volt, 
hála Istennek, pont az előtte lévő napok után. Nagyon sok gyereket, szülőt, 
iskolát, óvodás csoportokat megérintett, és úgy hiszem, hogy a kitűzött célt 
maximálisan elérte ez a rendezvénysorozat. Nem beszélve arról a nagysikerű 
kiállításról, rendőrtörténeti kiállításról, ami az Intercisa Múzeumban nyílt meg. 
Bizonyára olvasták, de ha nem olvasták, akkor tájékoztatom önöket, nagyon 
fontos dolog, Bayer Zsolt ide vagy oda, az Intercisa Múzeum bekerült a város, 
nem a város öt legjobb múzeuma közé, mert olyanunk még nincsen, az ország 
öt legjobb múzeuma közé szakmai zsűri döntése alapján. Ez azért fontos, mert 
nem említve konkrét múzeumokat, de hát azért vannak nálunk sokkal nagyobb, 
sokkal régebbi történelmi múlttal bíró városok is, nem beszélve a fővárosi híres 
múzeumokról. Ezért én gratulálok Farkas Lajos igazgató úrnak és 
munkatársainak ezért a nagyszerű munkájáért. De azt se felejtsük el, hogy a 
bizalom évada a Bartókban. Ezt ígérte Őze Áron. Milyen érdekes, minden 
közgyűlésen összekapcsolom őket. Igen, összekapcsolom a két igazgatót, a 
múzeumét, illetve a Bartókét. Hiszen mindegyik a bizalom évadát tölti, hiszen 
nem régóta vezeti az intézményét. Tehát a bizalom évadát hirdette meg Őze 
Áron, amikor sok kiabálás és félelem közepette a közgyűlés ugye hozott egy 
döntést, és lám-lám a bizalom évada, amely lassan a végéhez közeledik, ugye 
júniusban, a bizalom évada, évadának hogy mekkora bizalmat hozott azt nem 
mutatja más, amellett, hogy nem tennék hátrébb, oldalább félre előadásokat, 
premiereket, de a Valahol Európában című musicalnek a dunaújvárosi 
premierje, ugye ami az elmúlt hétvégén volt a Bartókban, tessék végignézni 
azokat a képgalériákat, amelyek nagyon nagy szeretettel mutatják meg azt az 
összetartozó közösséget, amelyet már szülők, gyerekek is jelentenek a Bartók, 
és ezáltal jelentenek a város számára. Ennél fontosabb nem lehet, úgyhogy 
gratulálok, a bizalom évadának meghirdetése úgy hiszem, hogy 
eredményesnek mutatkozik minden tekintetben. Tóth Kálmán képviselő úrral 
egy nagyszabású és fontos eseményen vettünk részt, az újtelepi pikniken április 
végén. Ott sajnos az időjárás kevésbé volt, vonta kegyeibe a megjelenteket. Ez 
egy vasárnapi nap volt. Azonban ismét bizonyították azt, hogy ott erre a 
közösségre szükség van, az újtelepi közösségre, és hogy a város részéről a 
támogatást megérdemlik a jövőben is. Ennek jó példája egyébként, mert tegnap 
láttam a közművelődési pályázatoknak a bizottsági javaslattételét. Ünnepi 
közgyűlésünkön, - köszönöm azon képviselő-társaim jelenlétét, akik ott voltak - 
ugye Urbán László úr, a Momert Zrt. elnök-vezérigazgatója vehette át a 
„Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető címet. Ismét bizonyította a Városháza tér, 
hogy sok nagyszerű rendezvénynek tud helyet biztosítani. Május 6-án a Rudas 
középiskola végzős növendékei, végzős tanulói ballagtak el a Városháza téren. 
Majd május 11-én, csütörtökön, egy hete pedig az egyetem végzős hallgatói, a 
Dunaújvárosi Egyetem végzős hallgatói a selmecbányai hagyományoknak 
megfelelően egy szalamanderen, fáklyás felvonulással búcsúztak a várostól, 
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ahol önkormányzatunkat Izsák Máté képviselő úr, az oktatási bizottság elnöke 
képviselte. További hozzászólás hiányában, illetve az előbb a vitát lezártuk. 
 
Aki a tájékoztatót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
327/2017. (V.18.) 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. 
 
2.  Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a 2. napirend I. részére. 
 
Hozzászólás hiányában legyenek szívesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
328/2017. (V.18.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
329/2017. (V.18.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
- a 243/2017. (IV.21.) határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2017. szeptember 

21-ére módosítja. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az I. pontban jelzett határozatok 
tekintetében a jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan 
tartalommal hatályban tartja. 

 

3. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának 
elfogadására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
Meghívott:  dr. Varga Péter, r. dandártábornok, főkapitány 

                    Suszter Tamás, r. alezredes, kapitányságvezető 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendünknél üdvözlöm tisztelettel megyei főkapitány-helyettes 
urat, ha jól mondom, a megyei főkapitányság bűnügyi igazgatóját, valamint helyi 
kapitányságvezetőnket, alezredes urat. Szeretné-e kapitány úr kiegészíteni a 
szóban elmondottakat? Öt szóban. Tessék! 
 

Suszter Tamás a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság kapitányságvezetője: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tényleg csak pár szóban, pár 
gondolattal szeretném kiegészíteni a beszámolónkat. Ez elsősorban, ahogy 
mindig el szoktam mondani, nagyon szeretnénk megköszönni a tavalyi évben 
nyújtott teljes körű támogatást, amit a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése nyújtott a rendőrkapitányságnak, illetőleg szeretném megköszönni 
mindenkinek az együttműködését, a közgyűlésnek, a közgyűlés tagjainak, 
illetve az állampolgároknak, illetve azoknak a cégeknek, akik segítették azt a 
munkát, amivel azt gondolom, hogy ilyen közbiztonsági helyzetet tudtunk 
fenntartani Dunaújváros területén. Hiszen a beszámolóból is látszik, hogy a 
számok önmagukért beszélnek, de az a legfontosabb, hogy az állampolgárok 
és az emberek hogyan érzik magukat Dunaújvárosban, és ezért továbbra is 
kérnék mindenkit, hogyha bárhol bármit észlel, vagy problémát, vagy akár 
pozitív dolgot, akkor azt jelezze felénk. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én is köszönöm. Pintér Attila elnök úr! 
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Pintér Attila képviselő: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Kapitány Úr! Tisztelt 
Megyei Kapitány-helyettes Úr! Szeretném én is megköszönni az áldozatos 
munkájukat. Azt gondolom, hogy nem semmi az a teljesítmény, amit itt a 
dunaújvárosi rendőrök nyújtanak a közbiztonság érdekében tudva azt, hogy 
óriási a leterheltsége az állománynak. Itt elsősorban a határszolgálati 
feladatokra gondolok. Azt gondolom, hogy emellett kiváló az a munka, amit 
végeznek. Nagyon köszönöm azt a nyitottságot, amit nyújtanak mind a 
közgyűlés, mind az állampolgárok felé azzal kapcsolatban, hogyha bármilyen 
kezdeményezés érkezik, ami elsősorban az önök munkáját, illetve a város 
közbiztonságát javítja, úgyhogy jó erőt, egészséget kívánok innen is a teljes 
állománynak. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm a hozzászólását. 
 
Aki a tájékoztatót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
330/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 
2016. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 2016. évi közbiztonsági 
helyzetéről szóló beszámolóját elfogadja és utasítja a polgármestert, hogy a döntésről 
értesítse a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, és a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
vezetőjét. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
Határidő:     a határozat közlésére: 2017. május 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés elfogadta. További eredményes munkát kívánok! 
 
4. Javaslat az anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 

lebonyolításért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
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               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a rendeletekre. Anyakönyvi események engedélyezésének 
szabályairól szóló rendelet a szolgáltatási díjak mértékével kapcsolatban. Egy 
új rendelettervezetet kaptak a közgyűlés tagjai az ülés előtt. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – megalkotta a 18/2017. 
(V.19.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) és 233/2017. (IV.21.) határozatai kiigazítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A költségvetési rendeletünk módosítására kerül sor és egy korábbi 
határozatunk kiigazítására. Felhívom a figyelmüket, hogy határozatról és 
rendeletről is szavazunk. 
 
Előbb a I. határozati javaslatról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Hingyi László), távol lévő 1 fő (Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
331/2017. (V.18.) határozata 

 „Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi 

alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről” határozat címének kiigazításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 232/2017. (IV.21.) határozata címét a következőképpen 
igazítja ki: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 
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végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi alulfinanszírozás 
tárgyában meghozott döntésről 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre: 2017. május 27. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a II. határozati javaslatról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Izsák 
Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
332/2017. (V.18.) határozata 

„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 233/2017. (IV. 21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati 
maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről” határozatának kiigazításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a 
233/2017. (IV. 21.) határozata Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az 
önkormányzati maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről határozat szövegét 
kiigazítja a következőképpen: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2016. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7. 
űrlapja szerint megállapított és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.a. melléklete 
szerinti szabad maradványösszegét az önkormányzat évközi többletkiadásainak 
finanszírozásához, a 2017. évi költségvetési rendelet 5.b. mellékletében az általános 
tartalék előirányzat sorra 140 238 888 Ft összegben és a pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész előirányzat sor javára 200 000 000 Ft összegben számolja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2017. május 18. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a rendelettervezetről! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
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Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – megalkotta a 
19/2017. (V.19.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 
…/2017. (……) önkormányzati rendelete megalkotására, valamint a Kisapostag 
Község Önkormányzatával fogorvosi alapellátásra kötendő megállapodás 
jóváhagyására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dózsáné dr. Sasvári Ildikó járási tiszti főorvos 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőkben egészségügyi alapellátás körzetek megállapításával 
kapcsolatos rendelet megalkotása, valamint Kisapostaggal kötendő 
megállapodás jóváhagyására kerül sor. 
 
Előbb legyenek kedvesek a határozati javaslatról dönteni! Mind a kettő 
elfogadásához minősített többségre van szükség. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
333/2017. (V.18.) határozata 

 Kisapostag Község Önkormányzatával fogorvosi alapellátás biztosítására kötendő 
megállapodás jóváhagyásáról  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Kisapostag Község 

Önkormányzatával fogorvosi alapellátás biztosítására kötendő megállapodást és 
hozzájárul ahhoz, hogy a továbbiakban is Dunaújváros 14. számú fogorvosi körzete 
lássa el Kisapostag fogászati alapellátást igénylő lakosságát. 

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

1. pont szerinti – jelen határozat mellékletét képező – megállapodást aláírja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. május 25. 

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

A rendelettervezetről! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – megalkotta a 20/2017. (V.19.) 
önkormányzati rendeletet.  

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. I-III. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szeretném önöket tájékoztatni, hogy a korábbi gazdasági igazgató asszony 
távozása után a jelenlegi struktúrát még megtartva készülünk a júniusi 
közgyűlésen egy szervezeti struktúra átalakításra. Addig jegyző asszonnyal 
Dudás Pálné költségvetési osztályvezető asszonyt, pénzügyi osztályvezető 
asszony a hivatal gazdasági vezetője osztályvezetőként. Merthogy most térünk 
rá az I-III. havi pénzügyi terv teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
334/2017. (V.18.) határozata 

az Önkormányzat 2017. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló 
tájékoztatót. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „élményfürdő felújítása” 

elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok a Vasmű u. 
41. Irodaház Kft. részére történő átadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Élményfürdő felújítása című állami beruházás előkészítésével kapcsolatos 
feladatok a Vasmű u. 41. Kft. részére történő átadása. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ismét egy olyan 
előfinanszírozásról is kéne döntenünk, ami a Modern Városok Programhoz 
szükséges, mégpedig 15 millió forintnak az előfinanszírozása. Egyedül a radari 
sportpályának láthattuk azt, hogy ahol a Modern Városok Programot komolyan 
gondolja az állam, ott besegít ebbe az előfinanszírozásba. Én kérdezném, hogy 
mi történik akkor, hogyha ebből a beruházásból nem lesz semmi. Ki lesz a 
felelős ennek a 15 millió forintnak az előfinanszírozásának, hogy ezt ki fogja 
visszafizetni, visszakerülhet-e hozzánk. Ez az egyik. Ugye 2014 októberében, 
illetve 2014 év vége felé már volt egy hiba az önök részéről, hiszen, ha akkor 
önök leülnek Gyárfás Tamással tárgyalni, akkor most Dunaújvárosban is, 
Dunaújváros is rajta lenne a vizes VB pontjai között. Tehát abból a 
meghatszorozódott költségvetésből talán jutott volna ide az uszodára, illetve az 
élményfürdőre. Aggályokkal fogadjuk ezeket az előfinanszírozásokat, fogadom 
ezeket az előfinanszírozásokat, ahol nem látszik, hogy az állam ezt hogyan 
gondolja, úgyhogy kérem, fontoljuk meg ezeket a dolgokat, hiszen az egy 
dolog, hogy megterveztetjük, de hogyha nem lesz belőle semmi, akkor szimplán 
ez egy kidobott pénz. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nekem kettő 
problémám van ezzel az előterjesztéssel. Az egyik, hogy egy fideszes 
klasszikust idézzek, itt a bármikor megjelenő állami és önkormányzati pénz 
elveszíti közpénz jellegét, hiszen önök kiszervezik egy egyébként évről évre 
veszteséges kft.-nek ennek a Modern Városok Programnak a lebonyolítását, 
ezt láthattuk már, és most is láthatjuk. Szerintem az állampolgárok pénzével 
forintra, fillérre szigorúan és lelkiismeretesen el kell számolni. Ehelyett önöktől 
az elmúlt nyolc év politikájának a savát és a borsát láthatjuk, ami nem más, 
mint a mutyi, az urambátyámság és az ígérgetés. És hogy miért mondom ezt. 
Azért mondom ezt, mert tudjuk, hogy valójában a Modern Városok Programra 
nincsen meg a fedezet. Önök elköltenek, ráadásul átláthatatlan módon 
mutyizva egy csomó pénzt az előkészítésre, majd utána azt sem tudjuk, hogy 
mi lesz, ezért nem fogom tudni támogatni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Besztercei képviselő úr! 
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Besztercei Zsolt képviselő: 

 
Köszönöm. Természetesen az élményfürdővel valamit kezdeni kell.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kis figyelmet kérnénk szépen! Uraim!  
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Tehát… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Zavarja önöket, hogy itt vagyunk? Mert kimehetünk, és akkor önök tudják 
folytatni. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Szóval, akkor folytatnám. Tehát az egyértelmű, hogy az élményfürdővel kell 
kezdeni valamit, ez nem vitás, nem lehet arra a sorsa jutni annak az épületnek, 
mint a Zöld SZTK amire jutott. Ami az aggályom, az hasonló képviselő-
társaiméhoz. Tehát, hogy a magyar kormány mennyire gondolja komolyan 
ezeknek a Modern Városok Programoknak a megvalósítását. Tavaly 07. hó 21-
én, tehát tíz hónappal ezelőtt döntött a kormányhatározat arról, hogy az 
élményfürdő felújítást támogatja, a mai napig nem érkezett meg a támogató 
okirat. A Zöld SZTK-val kapcsolatban ugye amire szintén ígéret van, 
egymilliárdos ígéret, annak a felújítására, átépítésére és irodaházzá 
alakítására, az eddig a dunaújvárosi önkormányzatnak egyszer belekerült 160 
millió forintjába az ingatlan megvásárlása, egyszer belekerült 50 millió forintba 
annak az épületnek a kitakarítása, ami azért szerintem egy kicsit necces, vagy 
nagyon. Belekerült 50 millió forintba a tervezés plusz még havonta egymillió 
forint az őrzés. Tehát 260 millió forintba került Dunaújvárosnak eddig a kormány 
ingyenes ajándéka, és még nem értünk a végére. Persze utána meg is, tehát a 
közgyűlés megszavazta az állami tulajdonba adást. Tehát kiadtuk a 260 milliót, 
egyelőre pénz az ablakban a Zöld SZTK-val kapcsolatban, és nem látjuk, hogy 
meg fog-e valósulni belőle bármi, legalábbis én nem látom. És az összes többi 
Modern Városok projekt, programban megfogalmazott projekt ötletekkel 
kapcsolatban is ezt látom. Nincsenek támogatási okiratok, nem érkeztek be 
pénzek, és nemcsak Dunaújvárosban, hanem az egész országban ez a helyzet. 
Székesfehérvár egy évvel korábban megkapta a miniszterelnöki ígéreteket a 
Modern Városok Programmal kapcsolatban, tehát 2015 májusában, 
Dunaújváros előtt egy évvel, a mai napig nem valósult meg semmi. A mai napig 
nem kaptak pénzeket. Debrecen szintén a mai napig nem kapott pénzeket, két 
évvel ezelőtt megszavazták a Modern Városok, vagyis bejelentették a Modern 
Városok Programot. Tehát az, hogy az élményfürdőt fel kell újítani, rendbe kell 
tenni, ez egyértelmű, ez nem vitás. Viszont vannak aggályaim, hogy valaha is 
be fog-e folyni egy forint is a meghirdetett Modern Városok Programból. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 



31 
 

Szepesi alpolgármester úr kíván válaszolni az elhangzottakra. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Az alábbi 
választ szeretném adni: Dunaújvárosnak nem kell nagyobb biztosíték annál, 
minthogy a Magyar Köztársaság miniszterelnöke és a polgármester úr aláírt egy 
szerződést. És a miniszterelnök úr eddig minden szavát betartotta, és be is 
fogja tartani. Az, hogy az előkészítő munkák elhúzódnak, az még nem azt 
jelenti, hogy ezekről a programokról le kell mondanunk. Meg lehetett volna 
vásárolni az élményfürdőt 900 millió forintért. Nem tudom, hogy megszavazták 
volna-e az ellenzéki képviselő urak, ha jön egy olyan beterjesztés, hogy a város 
előlegezze meg a tartalék pénzéből a 900 millió megvásárlást. Nem lehetett a 
2018-as vagy a 2019-es költségvetést kockáztatni, illetve még maradunk, azt 
hiszem 2019 után is, tehát a jövőbeni költségvetésünket sem szerettük volna 
kockáztatni emiatt a pénzügyi manőver miatt. A Zöld SZTK. A Zöld SZTK-nál 
ugye az volt az első változat, hogy a város fogja különböző célokra 
hasznosítani, jött a kormányhivatal, megegyeztünk velük, kb. a 95%-os 
készültségi foknál vagyunk abban a tekintetben, hogy meg fogja nekünk téríteni 
az állam az eddigi számlával igazolt költségeket, és ha minden jól megy, itt egy 
nagyon új, modern, és a lakosság teljes igényeit kiszolgáló kormányhivatal fog 
létesülni. Tehát igazuk van, hogy többet kéne önöket erről tájékoztatni, de olyan 
előkészítési folyamatok vannak, és annyiszor kérnek tőlünk annyiféle adatot, 
nagyon sokszor, nagyon sok minisztérium, aki benne van, hogy természetesen, 
amikor úgy állnak a programok, tehát mondhatom azt, hogy minden 
programnak majdnem megvan az előzetes költségvetése, terve, előzetes tervei, 
egyebek. Igenis, és nekünk ezeket a kiemelt programokat, mert biztos, önöket 
is, képviselő urak, sokszor megkeresik a választópolgárok, hogy mikor lesz már 
élményfürdő, nagyon jó volt, egyebek. Mi is ugyanezt szeretnénk, higgyék el, de 
ez egyik napról a másikra nem megy. Ennek megfelelő előkészítési folyamatai 
vannak, és ez nagyon sok közpénz, és mi nagyon szeretnénk, eddig is 
elszámoltunk minden fillérrel, és visszautasítok mindenféle vádat azzal 
kapcsolatban, hogy itt akármilyen közpénz eltűnt, vagy elkótyavetyéltünk. Ha 
pedig összeadjuk a számokat, tisztelettel felhívnám az ellenzéki képviselők 
figyelmét, hogy a Zöld SZTK-t két vállalkozó híján önök adták el, és ha nem 
adták volna el a Zöld SZTK-t, akkor a mai helyzet nem állna fenn. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Besztercei képviselő úr következik, és utána szavazásra kerül sor. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Örülök neki, hogy alpolgármester úr szerint is több tájékoztatásra 
lenne szüksége az ellenzéki képviselőknek, itt a remek lehetőség, akár most is, 
de hogyha gondolja, akkor a júniusi közgyűlésen legyen egy külön napirend, 
ahol a gazdasági alpolgármester tájékoztatja a közgyűlés tagjait arról, hogy 
hogyan, melyik projekt hogyan áll, hol tartanak az egyeztetések, és addigra lesz 
ideje alpolgármester úrnak felkészülni, és akkor legyen szíves tájékoztatni 
minket meg a város lakosságát is itt a közgyűlésen, hogy tudjuk, hogy hogy 
állnak az ügyek. Köszönöm. 
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Cserna Gábor polgármester: 

 
A határozati javaslatról döntünk! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Barta Endre), tartózkodott 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

335/2017. (V.18.) határozata 
 a Modern Városok Program keretében a „élményfürdő felújítása” elnevezésű 

állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok (ajánlati terv elkészítése) 
Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére történő átadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft. gondoskodjon a Modern Városok Program keretében a „élményfürdő felújítása” 
elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos ajánlati terv (tender terv) 
elkészítéséről. 

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

határozat 1. pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatos további döntések 
meghozatalára és a tárgyban keletkező és azzal összefüggő szükséges dokumentumok 
aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles 
a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, intézkedésekről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a tervezés megindítására: 2017. június 30. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra, hogy 

utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladathoz 

szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza 15 millió Ft + ÁFA értékben, 
mindösszesen 19.050.000 Ft értékben a 2017. évi költségvetési rendelet 7/a. melléklet, 
23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai 15. MVP projektek 
előkészítő, megalapozó tevékenységek soráról biztosítja, utólagos elszámolással és 
felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a szerződésben megnevezett határidő 
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9. Javaslat beérkezett ajánlatok elbírálására SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok 
megvalósítása érdekében 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ajánlatok elbírálására kerül sor a Petőfi Sándor Általános Iskolát érintő 
épületenergetikai fejlesztési projekt kapcsán. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

336/2017. (V.18.) határozata 
beérkezett ajánlatok elbírálásáról 

 SECAP készítésére a TOP-6.5.1-15 Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése c. pályázatok megvalósítása érdekében 

 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-
DU1-2016-00002 azonosítószámú „Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai 
fejlesztése” című projekt keretében Dunaújváros Megyei Jogú Város Fenntartható 
Energia- és Klímaakciótervének – SECAP elkészítésére” tárgyban megjelentetett 
árajánlatkérésre beérkezett árajánlatok alapján nyertes ajánlattevőként a nettó 3 930 
000,-Ft + ÁFA, bruttó 4 991 100,-Ft azaz bruttó négymillió-kilencszázkilencvenegyezer-
egyszáz forint ajánlati árat kínáló LARINEA Független Regionális Energia Ügynökség 
Nonprofit Kft. (2131 Göd, Rómaiak útja 8.) ajánlattevőt jelöli meg.  

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

pontban megjelölt gazdasági szereplővel a vállalkozási szerződés aláírására, a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városfejlesztési igazgatóság vezetője  
Határidő: 2017. december 31.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozatban szereplő 

kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendelete 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek 
kiadásai  TOP 6.5.1. Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése során 
fedezetet biztosít. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a városfejlesztési igazgatóság vezetője  
Határidő: 2017. december 31. 
 

10. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására a Baracsi út 30. sz. alatti ingatlanon 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Horváth Andrea, a BH Duna Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Településrendezési eszközök módosításának elindításáról döntünk a Baracsi 
úton található egyik ingatlan kapcsán. Kérdezem, hogy a kft. ügyvezetője jelen 
van-e. Horváth Andrea szerepel nálam. Üdvözlöm. Jó napot kívánok! Legyen 
kedves helyet foglalni nyugodtan. 
 
A határozati javaslatról szavaz a közgyűlés! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
337/2017. (V.18.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
az 1576/5 hrsz.-ú telken 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a helyi építési 

szabályzat és a rendezési tervek úgy módosuljanak, hogy az 1576/5 hrsz-ú ingatlan 
Lke-4 övezetből kisvárosias lakóövezetbe kerüljön. 

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

gondoskodjon a Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési terveinek az 
1. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2017. július 31. 

      - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
        egyeztetési  eljárást követő közgyűlés 

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

építési szabályzat és a településrendezési eszközök 1. pont szerinti módosításának 
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költségeinek fedezetére szerződést kössön - az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően - a költségviselővel és a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. július 31. 

 
11. Javaslat a „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtására és a vállalkozási 

szerződéstervezetre 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke  

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Ungár János, az Emobility Solutions Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőben a „Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtását véleményezzük 
és a vállalkozási szerződéstervezetet. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

338/2017. (V.18.) határozata 
„Jedlik Ányos Terv” pályázat végrehajtásáról és a vállalkozási szerződéstervezetről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a GZR-T-Ö-2016 „Jedlik Ányos Terv, Elektromos 
töltőállomás alprogram helyi önkormányzatok részére” azonosítójú nyertes pályázatot 
végrehajtsa és a pályázat keretén belül Dunaújváros területén 3 db elektromos 
töltőállomás kerüljön telepítésre. 

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

pontban megnevezett pályázati felhívás megvalósítása során a kedvezményezetti 
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja, valamint a projekt megvalósításához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés tervezetet a támogatási szerződés 
megkötését követően írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. május 24. 
                - a támogatási szerződés kötését követő 30 napon belül 

 
4. Az munkák fedezete a 6/2017. (II.17.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 

2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 7.a. melléklet - „23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek 
kiadásai/Főépítész”, „2. Jedlik Ányos Terv előkészítési költségei” előirányzaton 
10.755.000,- Ft biztosított. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
12. Javaslat 249/2017. (IV.21.) közgyűlési határozat visszavonására 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy áprilisi közgyűlési határozatunk visszavonására kerül sor, amennyiben 
támogatja a közgyűlés. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Ugye ez a határozat visszavonás, ez a sportingatlan üzemeltetése, 
tehát ez az egy hónappal ezelőtt meghirdetett közbeszerzési döntésünknek a 
visszavonása, és szóval vannak aggályaim, nem a konkrét napirenddel 
kapcsolatosan, hanem a háttérmunkákkal kapcsolatban. Tehát ide került a 
közgyűlés elé egy olyan közbeszerzés, és erről döntött a közgyűlés, amiről, 
aminek nem kellett volna ide kerülnie. Ugye a hivatalban folyik egy előkészítő 
munka, azon ez átcsúszott, van egy hivatalos közbeszerzési tanácsadója x 
millió forintért a dunaújvárosi önkormányzatnak, akit meg se kérdeztek, és 
miután végigment a hivatalon ez az anyag, a közgyűlés megszavazta, utána 
kiderült, hogy erre semmi szükség, hiszen ebben a témában nincsen szükség 
közbeszerzésre, nem éri el a nemzeti határt, a közbeszerzési értéket ez, ami 
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meg lett hirdetve abban a határozatban. Tehát én itt a háttérmunkát 
kifogásolom, és ez már nem az első eset, és azért kérek csak szót ebben a 
témában, mert ez nem az első eset, hogy az előkészítő munkával problémák 
vannak. Problémák voltak, amikor a papírgyári víztoronynál eladtuk a közutat, 
ami átment szintén a hivatalon, és senki nem vette észre, hogy közterületet ad 
el a közgyűlés, és a megyei kormányhivatal dobta vissza, hogy hát tisztelt 
közgyűlés, önök közterületet nem adhatnak el. Tehát magyarul azt látom most 
már rendszeresen, hogy az előkészítő munkában komoly problémák vannak. 
Én azt kérném szépen a jegyző asszonytól és a polgármester úrtól, hogy 
nézzenek egy kicsit körbe a hivatalban, hogy mi okozza, ezek szakmai 
problémák, ezek nem odafigyelések, rosszul elvégzett feladatok, paragrafusok 
nem ismerete, tehát sok minden lehet ennek a hátterében. Én azt kérném 
jegyző asszonytól, hogy egy vizsgálatot folytassanak le, és én felsorolom majd 
a többi problémát is, ami az elmúlt, csak az elmúlt fél évben, háromnegyed 
évben ilyen jellegű probléma volt a hivatali munkával kapcsolatban, hogy 
folytassanak le egy belső vizsgálatot, egy belső ellenőrzést, hogy mi okozza 
azt, hogy a közgyűlés elé nem először kerülnek olyan határozatok, aminek vagy 
nem kellene ide kerülni egyáltalán, vagy hibásan kerül ide, tévesen, és utána a 
közgyűlés korrigálni kénytelen rendszeresen. Tehát ez egy rendszerhiba, 
valahol valakik rosszul végzik a munkájuk, ilyen egyszerűen mondva, és én 
szeretném tudni, hogy kik, illetve, hogy egyáltalán szakmai hiba, vagy csak 
sima tévedés, de hogy mi az oka annak, hogy ez folyamatosan problémát okoz 
a hivatal működésében. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Gazdasági alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Én úgy 
érzem, hogy nem vagyok egy népszerű ember a hivatalban, de most meg kell 
védenem a hivatalt. Nem a hivatal tehet róla. Igaza van, nagyon sok millió 
forintért foglalkoztatunk egy közbeszerző céget. Én már nem hiszek nekik, és 
én ezt kb. még három nagyon jó közbeszerző cégtől megkérdeztem, hogy kell-e 
egy új közbeszerzési eljárást lefolytatnunk. Igen. De közben ugye változott a 
közbeszerzésről szóló rendelet is, és amikor ilyen apró darabokra szedik a 
tevékenységeket, a szolgáltatási tevékenységi jegyzék szerint, akkor ugye a 
közbeszerzési tudorok kitalálták, hogy mégsem kell közbeszerzést 
lefolytatnunk, hanem elég egy háromszereplős pályázatot az önkormányzatnak 
saját maga elindítani. Mi ezt el is indítottuk, hiszen múltkor szóvá tették, hogy 
nem hívtuk meg a DVG-t, most három plusz egy cég a DVG-vel. Ezt le kell 
bonyolítani. Igaza van, de erről most nem a hivatal tehet teljes egészében. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tessék, képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
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Köszönöm. Hogyha Szepesi úr, tehát Dunaújváros gazdasági alpolgármestere 
nem hisz a város által megbízott közbeszerző cégnek, akkor miért nem bontják 
fel a szerződést, akkor miért nem foglalkoztatnak egy másik céget, akinek 
hisznek. Tehát ez ilyen, szerintem ez nem olyan nehéz dolog, szerződéseket 
bontanak föl meg kötnek havonta rendszeresen. És ebben a jelenlegi 
javaslatban tehát hol is tartunk, tehát a sportingatlan közüzemeltetés, 
közbeszerzésével kapcsolatban lehet, hogy nem a hivatal tévedett, ezért 
mondtam, hogy kellene egy vizsgálat megállapítani, hogy hol van a tévedés. 
Viszont az általam említett másik napirend, illetve nem említett több 
napirendben tudjuk, hogy szakmai tévedések történtek. Hogy hol, azt nem 
tudjuk, én nem tudom legalábbis, tehát mindenképpen az előző javaslatomat 
fenntartanám, hogy legyen egy vizsgálat ezzel kapcsolatban, és az kerüljön ide 
a közgyűlés elé. Köszönöm. 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
339/2017. (V.18) határozata 

249/2017. (IV.21.) Közgyűlési Határozat visszavonásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 249/2017. (IV.21.) határozatával 

„Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi Jégcsarnok és a 
dunaújvárosi sportingatlanok üzemeltetése” tárgyban, Kbt. Negyedik rész, nemzeti 
értékhatárt elérő értékű nyílt [Kbt. 118. § szerinti] közbeszerzési eljárás lefolytatását 
támogatta. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott koncessziós beszerzési eljárás lefolytatása a 

közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 111. § c) pontja alapján nem indokolt, 
így Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 249/2017. (IV.21.) hatályon kívül 
helyezését támogatja.  

 
Felelős: - határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester  
  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

  a városüzemeltetési és beruházási osztály 
Határidő: azonnal 

 
13. Javaslat Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú 

ingatlan üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásra 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

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

Meghívott:  Hajnal János, a Magyar Közút NZrt. megyei osztályvezetője 
                    Nagy Attila Kisapostag Község Önkormányzat Polgármestere 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Papírgyári út és a részét képező kisapostagi ingatlan üzemeltetésére kötendő 
megállapodás elfogadására kerül sor. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
340/2017. (V.18.) határozata 

Dunaújváros, Papírgyári út és a részét képező kisapostagi 061 hrsz.-ú ingatlan 
üzemeltetésére és fenntartására megkötendő megállapodásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Magyar Közút Nzrt., 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kisapostag Község 
Önkormányzata által kötendő Megállapodást és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező Megállapodást írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. május 24. 
                - a szerződés aláírására: 2017. május 31. 

 
2. Az üzemeltetési munkák fedezete a 6/2017. (II. 17.) Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet 5. melléklet - „2. Városüzemeltetés”, „3. Dologi kiadások” 
előirányzaton rendelkezésre áll. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
14. Javaslat Dunaújváros, Papírgyári úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és a 

Tavasz u. 13-15. mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

A vásártér előtt építendő zebra és a Béke városrészben, a Tavasz utca 13-15. 
mögötti parkoló megvilágításának kivitelezése című napirendre térünk át. 
Frakcióvezető úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném az 
ott lévő, Tavasz utcai lakók nevében megköszönni a város vezetésének, hogy 
végre egy ilyen régóta kért lehetőséget tudunk biztosítani az ott élő lakóknak. 
Ez egy közös terület Sztankovics képviselő társammal, egy-egy parkolónak a 
megvilágítása, ahol elég nehéz volt nekik este szabadon hagyni a kocsikat, és 
újra bizalommal tudják majd megtölteni. Köszönöm szépen. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
341/2017. (V.18.) határozata 

Dunaújváros Papírgyári úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és 
a Tavasz u. 13-15 mögötti parkoló megvilágításának kivitelezésére 

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

Papírgyári úton a vásártér előtti új kiépítendő zebra és a Tavasz u. 13-15 mögötti 
parkoló megvilágításának kivitelezésére - a meglévő tervek alapján - Vállalkozási 
Szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 1.), bruttó 4.938.055, - Ft, azaz bruttó négymillió-
kilencszázharmincnyolcezer-ötvenöt forint összeg felhasználásával. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét:  
 

a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete 7.a. melléklet 2. bekezdés „Városüzemeltetés” 1. sor 
„Közvilágítás fejlesztés kivitelezés” terhére bruttó 1.923.554,- Ft összeg erejéig 
biztosítja, 
 

b) a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete 5.b. melléklet „Nem nevesített Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési tartalék” sor terhére 3.014.501,- Ft összeg erejéig biztosítja 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    2017. május 31.  
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy jelen határozatban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet módosításakor vegye 
figyelembe.  

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő:   a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
  
15. Javaslat a Dunaújváros, Tavasz utcai játszótér területén kis csúszda 

telepítésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

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

Ugyancsak Tavasz utca, a játszótér területén kis csúszda telepítése.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! Minősített többséget igényel a 
döntés. 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

342/2017. (V.18.) határozata  
 a Dunaújváros, Tavasz utcai játszótér területén kis csúszda telepítésére  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 365.011,-Ft 

összegű árajánlatát a Tavasz utcai játszótér területére új játékeszköz telepítésére és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 
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Felelős: – a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              – a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: – a határozat közlésére: 2017. május 26. 
                – a szerződés aláírására: 2017. május 31. 

 
2. A fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 

költségvetéséről  és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tar talék” szakfeladat soráról átcsoportosítással 
biztosítja a 7. a melléklet „2. Városüzemeltetés”  „2. Játszótéri eszközök cseréje” 
elnevezésű soron. 

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

szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőeket végezze el.  

 
Felelős:  – a határozat végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
               – a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               – kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: – a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                – kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. május 26. 

       
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
16. Javaslat a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó 

(2017. január – május hónap) megállapodás 1. sz. módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Tóth Ferenc, a Partvédelmi Vállalat igazgatója  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A partvédelmi rendszerünk üzemeltetésére vonatkozó megállapodás 
módosítására kerül sor. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
343/2017. (V.18.) határozata 

a dunaújvárosi magas partvédelmi rendszer üzemeltetésére vonatkozó   
(2017. január – május hónap) megállapodás 1. sz. módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletében megadottak 

szerint módosítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2017. január 01-től, május 31-ig tartó 
időszak 2017. évi üzemeltetésről szóló megállapodást. 
A megállapodás 1. számú módosítása során jelentkező többlet költség: 70.000.- Ft 
+ ÁFA ügyvédi díj. 
 

2.  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. 
(II.17.) rendelet 5. mellékletének Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás során fedezetet 
biztosít. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 
kötött a dunaújvárosi magas part védelmi rendszerének 2017. január 01-től, május 
31-ig tartó időszak üzemeltetéséről szóló megállapodás 1. számú módosítását 
aláírja, jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
17. Javaslat a Munkásművelődési Központ Kht.-val kötött Közművelődési 

megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kováts Rózsa, az MMK NKft. ügyvezető igazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Munkásművelődési Központ Kht.-vel kötött Közművelődési megállapodás 
felülvizsgálatára kerül sor. Üdvözlöm ügyvezető igazgató asszonyt. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
344/2017. (V.18.) határozata  

a Munkásművelődési Központ Kht-val kötött Közművelődési megállapodás 
felülvizsgálatáról, új megállapodás megkötéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta a Munkásművelődési 

Központ Kht-val 2002. április 2-án kötött Közművelődési megállapodást, a felülvizsgálat 
eredményeként a Kht. jogutódával az MMK Nonprofit Kft-vel a jelen határozat 
mellékletét képező Közművelődési megállapodást köti meg, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő:    2017. május 31. 

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

szerinti Közművelődési megállapodást tegye közzé a város honlapján és gondoskodjon 
a hivatali hirdető táblán való kifüggesztéséről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő:     a megállapodás megkötését követő 5 munkanapon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
18. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs 

hozzájárulás befizetése miatti támogatási kérelme elbírálására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott:  Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
 igazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Bartók Kamaraszínház kérelméről döntünk. Felhívom a figyelmüket, hogy egy 
„A” és egy „B” változatot tartalmaz az előterjesztés. Üdvözlöm igazgató urat 
még egyszer. 
 
A határozati javaslat „A” pontjáról döntünk először! 
 

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

345/2017. (V.18.) határozata 
 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza rehabilitációs hozzájárulás befizetése 

miatti támogatási kérelme elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Háza önkormányzati támogatási előirányzatát 765.000,- Ft-tal megemeli az intézményi 
rehabilitációs hozzájárulás befizetése érdekében, a 2017. évi költségvetési rendelet 5. b 
melléklet „Intézményi tartalék” sor terhére. 

 
       Felelős: - a határozat közléséért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                       a jogi és szervezési igazgató 
       Határidő: 2017. május 31. 
                           
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

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

 
     Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

19. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

ESZI szociális intézményünk alapító okiratának és működési engedélyének 
módosításáról döntünk. Tisztelettel köszöntöm Bölcskei Anna igazgató 
asszonyt. I., II. határozati javaslat fekszik önök előtt. 
 
Előbb a I.-ről! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
346/2017. (V.18.) határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai az 
időskorúak gondozóházának idősek otthonává történő átalakulásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és 

Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézménynek a Dunaújváros, Batsányi utca 
15/a. Szám alatti telephelyén működő időskorúak gondozóháza átmeneti elhelyezést 
nyújtó szociális szolgáltatást a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést követően 
a Dunaújváros, Barátság út 27. szám alatti telephelyén idősek tartós bentlakásos 
ellátásaként kívánja működtetni úgy, hogy a Barátság út 27. szám alatti telephelyen 
található idősek otthona férőhelyszámát az időskorúak gondozóházának engedélyezett 
létszámával 25-ről 35-re, azaz 10 fővel megemeli. 

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

pontban foglalt döntésnek megfelelően, a szolgáltatói nyilvántartásban rögzített adatok 
módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat megküldésére: 2017. május 26. 
                - az adatmódosítás benyújtására: 2017. július 28. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti 

intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló 94/2012. (III.08.) 
határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

- a határozat 1. pontjának 4. és 5. francia bekezdéseiben a „házi segítségnyújtás által 
ellátható személyek” szöveg „házi segítségnyújtás által személyi gondozásban ellátható” 
szövegre módosul, 
- a határozat 1. pontjának 6. francia bekezdésében a „férőhelyszámát 25 főben” szöveg 
„férőhelyszámát 35 főben” szövegre módosul, 
- a határozat 3. pontjának c) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
„f) Barátság út 27. szám alatti idősek otthonában a szakmai álláshelyek számát 12 főben, 
az alábbiak szerint határozza meg: 
Részlegvezető ápoló 1 fő 

Ápoló, gondozó 10 fő 

Mentálhigiénés munkatárs 1 
fő” 
- a határozat 3. pontjának f) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
„f) Batsányi u. 15/a. szám alatti házi segítségnyújtásban a szakmai álláshelyek számát 14 
főben, az alábbiak szerint határozza meg: 
gondozási központ vezető1 fő 

vezető gondozó 1 fő 

szociális gondozó 12 fő” 
- a határozat 3. pontjának h) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
„h) Magyar u. 32. szám alatti házi segítségnyújtásban a szakmai álláshelyek számát 12 
főben, az alábbiak szerint határozza meg: 
vezető gondozó 1 fő 

szociális gondozó 11 fő” 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Dunasor 15. szám alatti 

intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló 94/2012. (III.08.) 
határozata 3. pontjának d) alpontját hatályon kívül helyezi. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és 

Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai létszámát továbbra is 
117,5 főben állapítja meg. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a II.-ről! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
347/2017. (V. 18.) határozata 

az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény és 

Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 18/2016. (I.21.) határozattal elfogadott 
Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 12790-3/2017. 

Módosító okirat 
 
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által 2016. január 29. 
napján kiadott, 964-4/2016. számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése …./2017. 
(V.18.) határozatára figyelemmel –a következők szerint módosítom: 
1. Az Alapító Okirat 4.1. pontjában az „időskorúak gondozóháza” elhagyásra kerül. 
 
2. Az Alapító Okirat 4.3. pontjában az „(f)  Időskorúak gondozóháza legfeljebb egyévi 
időtartamra teljes körű ellátást biztosít azon időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött 
beteg személyek számára, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból időlegesen 
nem képesek gondoskodni.” elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek 
számozásának értelemszerű megváltozásával. 
 
3. Az Alapító Okirat 4.4. pontjában a „102025” „Időskorúak átmeneti ellátása” elhagyásra 
kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 
 
4. Az Alapító Okirat 4.5. pontjában az „időskorúak gondozóháza” elhagyásra kerül. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.” 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

nyújtson be kérelmet a Magyar Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. 
pontban hozott döntésről a jelen határozat, a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező módosító okirat, valamint a 2. számú mellékletét képező egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okirat megküldésével – a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés 
céljából. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a  polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. május 26. 

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

küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai vezetője részére. 

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

 Határidő: a határozat közlésére: 2017. május 26. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

20. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére irányuló 
pályázat kiírása 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Emlékszünk arra, hogy érvényes, de eredménytelen volt a Bölcsőde 
Igazgatóság, érvényes, de eredménytelen volt a kiírt múltkori pályázatunk. Új 
pályázat kiírására kerül sor értelem szerint törvény szerint, addig munkáltatói 
jogkör gyakorlóként megbíztam Györök Éva gazdasági igazgatót az általános 
helyettesítéssel. Ő képviseli jelenleg az intézményt. 
 
Aki elfogadja a pályázat kiírását, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

348/2017. (V.18.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény vezetésére 

irányuló pályázat kiírásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros (2400 Dunaújváros, Bólyai u. 2.) vezetésére, magasabb vezetői beosztás 
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betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 257/2000. (XII. 
26.) Korm. rendelet, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet alapján a határozat mellékletét képező 
pályázati kiírás szerint.  

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

személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv (Belügyminisztérium) internetes oldalán, 
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás 
közzétételéről. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
     a jegyző    
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 Határidő:    2017. május 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok véleményezésére 

három tagú eseti bizottságot hoz létre. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával: 
 

 a Magyar Bölcsődék Egyesülete által delegált személyt,  
dr. Sürü Renáta jegyzőt, 
Lőrinczi Konrádot, a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnökét 
 

bízza meg, egyben felkéri a bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat 
véleményezzék és véleményüket írásban 2017. július 28. napjáig juttassák el 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A bizottság írásbeli véleményének 
polgármesterhez történő leadását követően a bizottság külön intézkedés nélkül 
megszűnik.  

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

bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményének 
kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés elé. 

 
Felelős:         - a határozat végrehajtásáért:  

 a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
 szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 - a határozat végrehajtása előkészítésében való 
                                   közreműködésért:  
 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:    2017. szeptember havi rendes közgyűlés időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

intézmény vezetésére benyújtott pályázatokat elbíráló eseti bizottságba a Magyar 
Bölcsődék Egyesülete által delegált személy szakértői díjának, és esetleges egyéb 
költségeinek fedezetére 100.000.- Ft keretösszeget különít el. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a kifizetéshez kapcsolódó szerződések 
megkötésére. 
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6. Az 5. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. mellékletének 9. Kulturális, oktatási és 
ifjúsági feladatok 3. dologi kiadások előirányzat sora biztosít fedezetet. 

 
 Felelős:         - a határozat végrehajtásáért:  

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

 Határidő:    2017. július 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, 
beszámoló elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 

                    Györök Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros gazdasági  
                    igazgatóhelyettese  

                        Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 
                        intézményvezetője  

                    Kiss Dénes, rendőr százados, bűnmegelőzési alosztályvezető  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló értékelés. Üdvözlöm valamennyi 
megjelent érintett intézményvezetőnket. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – 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: 13 igen 
szavazat, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
349/2017. (V.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az önkormányzat 2016. évben 

végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, a határozat 
mellékletét képező beszámolót. Megállapítja, hogy az önkormányzat az SZMSZ-ében, 



51 
 

az érintett osztályok a polgármesteri hivatal SZMSZ-ében, az önkormányzat 
intézményei pedig az alapító okiratukban foglaltak szerint gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladataiknak eleget tettek. 

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

értékelés megtárgyalásáról és elfogadásáról tájékoztassa a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztályát a 
határozat és annak melléklete megküldésével. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. május 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
22. Javaslat a Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) megújítására 

Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
Meghívott:  Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 

                    intézményvezetője  
                    Kiss Dénes, rendőr százados, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
                    bűnmegelőzési alosztályvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Valamikor annak idején nagyon jó kezdeményezés volt, és jól is működött a 
Kábítószer Egyeztető Fórum. A hivatal, az intézmények, a rendőrkapitányság 
bevonásával, itt köszönöm az Egészségmegőrzési Központ vezetőjét. Pintér 
Attila elnök úré a szó! 

 
Pintér Attila képviselő: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Valóban valamikor jól működött ez 
a fórum, legalábbis voltak jó kezdeményezései. Illetve valamikor a városnak volt 
közbiztonsági referense is, és ezek a fórum által elvégzendő feladatok 
viszonylag jól összehangoltan működtek. Az utóbbi években egy picit háttérbe 
szorult, ezért kezdeményeztem a decemberi közgyűlésen, hogy ezzel az üggyel 
kezdjünk el foglalkozni. Szerencsére egy bő hónappal ezelőtt az első ilyen 
összejövetel többszöri egyeztetést követően megvalósult, ott több képviselő-
társammal részt vettem. Örültem, hogy az ott jelenlévő szervezetek, illetve 
azoknak a képviselői egyetértettek abban, hogy ez a problémakör, amit 
elkezdtem feszegetni, itt elsősorban a droghelyzettel, de ez aztán ott a fórumon 
kibővült más problémákkal is, és ez nagyon is aktuális itt, Dunaújvárosban. 
Szerintem nemcsak Dunaújvárosban, hanem máshol is. Úgyhogy szerintem 
ezzel az üggyel foglalkozni kell, szerintem minél gyorsabban, tehát az idő az 
sürget bennünket, és nagyon bízom benne, hogy a következő közgyűlésen 
előterjesztésre kerülnek azok a javaslatok, amik ennek a grémiumnak a 
működését megalapozzák. Én elmondtam az összejövetelen is, szeretném itt is 
elmondani. Én nem azért kezdeményeztem ezt, hogy legyen egy plusz 
bizottság, legyen egy plusz csapat, aki jól elbeszélget arról, hogy milyen 
problémák vannak Dunaújvárosban, hanem azért kezdeményeztem, mert azt 
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gondolom, jelentősen érintik ezek a problémák a dunaújvárosi intézményeket, 
amire az önkormányzatnak befolyása van. És szerintem az önkormányzatnak 
ezt a koordináló szerepkörét végre kell hajtani annak érdekében, hogy a 
dunaújvárosi bűnüldöző szervek hatékonyabban végezzék a munkájukat. Tehát 
én ott is elmondtam, hogy nem dokumentációkat és nem papírokat szeretnék 
látni, amit majd valamelyik fiókba valaki elrak, hanem azt szeretném látni, hogy 
sokkal hatékonyabb fellépés következményeképpen valóban azok a 
cselekmények, - és itt én annak idején a droghelyzetről beszéltem, de mondom, 
ott kiderült a megbeszélésen, hogy több más problémáról is szó van -, ezek az 
intézményeinkből ki fognak szorulni. Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm szépen konstruktív felvetését, hozzászólását. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
350/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) megújításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a bűnelkövetések, a 
kábítószer-kereskedelem, illetve a kábítószer fogyasztás visszaszorítása, és a prevenció 
érdekében az alábbi határozatot hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – figyelemmel a kor 

igényeire – úgy határoz, hogy a 2002. március 28. napján megalakult Dunaújvárosi 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot a továbbiakban Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum néven működteti tovább. 

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

hogy intézkedjen a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórumban a tagok aktualizálásról, tegyen javaslatot a Fórum működési rendjére a 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága közreműködésével, és a Fórum 
ügyrendjét terjessze a Közgyűlés elé.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a  Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága elnöke 
                  - a Fórum ügyrendjére vonatkozó javaslat kidolgozásában: 
                    a jogi és szervezési igazgatóság vezetője 
 Határidő: 2017. június 30.  
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a jegyzőt egy 

bűnmegelőzési és kábítószerügyi koordinátor munkakörű főállású tisztviselő 
kinevezéséről és foglalkoztatásáról szóló javaslat kidolgozására.  

 
Felelős: - a javaslat kidolgozásáért: 

                    a jegyző 
                  - a javaslat kidolgozásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 
 Határidő: DMJV Önkormányzata Közgyűlése soron következő rendes ülése 
 
4. Jelen határozat hatályba lépésével hatályát veszti Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Közgyűlésének 28/2002. (II. 07.) KH számú határozatának 2. pontja. 
 

Felelős: a polgármester 
 Határidő:  jelen határozat hatálybalépésének napja 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés támogatólag döntött. Én megkérem dr. László Borbála igazgatónőt, 
hogy ugyan június 30-a van a határozati javaslat végrehajtásánál, de én 
egyetértve Pintér képviselő úrral, ugye a nyári szünet miatt a közgyűlés, úgy 
értem a közgyűlés nyári szünete miatt lehetőség szerint próbáljuk meg a 
napirendet érdemben a június 15-ei közgyűlésre behozni. 

 
23. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában gyógypedagógus és gyógypedagógiai 

asszisztens álláshely engedélyezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Gyenes Józsefné képviseli az óvodát. Üdvözlöm igazgatónőt. Kettő álláshely 
engedélyezéséről, nem kettő, bocsánat, hanem gyógypedagógus és 
gyógypedagógiai asszisztens, tehát két különböző munkakörről van szó. Ugye 
néhányat megszüntet, ugye ez egyértelműen fenntartói közgyűlési hatáskörben 
van törvény értelmében. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
351/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvodában gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztens 
álláshely engedélyezéséről 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017/18-as nevelési évben a 

Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát 4 fővel csökkenti az alábbiak szerint: 
 

1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2017. szeptember 1. napjától, 
2 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2017. december 16. napjától, 
1 fő óvodapedagógus álláshelyet megszüntet 2017. december 28. napjától, 
1 fő dajka álláshelyet megszüntet 2017. szeptember 1. napjától, 
1 fő dajka álláshelyet megszüntet 2017. november 1. napjától, 
 
1 fő gyógypedagógus álláshelyet létesít 2017. szeptember 1. napjától, 
1 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet létesít 2017. szeptember 1. napjától.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017/2018-es nevelési évre a 

fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.) 
az óvodapedagógus munkakört:           120,5  fő, 
a dajka munkakört:       58    fő, 
a pedagógiai munkát segítő munkakört:  18,5 fő, 
a technikai dolgozó munkakört:              29,5 fő 
Mindösszesen:              226,5 fő létszámban állapítja meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda vezetőjét, 

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

  
Felelős:  a határozat végrehajtásáért:  
          a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: 2017. szeptember 1. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot 

küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2017. május 31. 

 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosítására 

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

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

Szintén óvodai költségvetési előirányzat módosításáról döntünk. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
352/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Óvoda költségvetési előirányzatának módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújvárosi Óvoda 

Csillagvirág Tagóvoda kémény-felújítási munkálatainak elvégzéséhez. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott feladat 

végrehajtása vonatkozásában a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2017. évi 
költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét az alábbiak szerint módosítja: 
A személyi juttatások előirányzatát 294.939,- forinttal, a járulék előirányzatát 83.188,- 
forinttal csökkenti, mely következtében az intézmény finanszírozás is csökken 378.127,- 
Ft-tal. Az összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati 
rendelet 5 b. melléklet „Intézményi tartalék” sora javára kerül elszámolásra. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda kérelmében 

szereplő kémény javítására 339.738,-, forintot biztosít dologi kiadásként, mely az 
intézményfinanszírozást növeli, a változás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 5 b. melléklet „Intézményi tartalék” sora. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a TOP-6.2.1-15-

DU1-2016-00002 „Dunaújvárosi Óvoda felújítása” elnevezésű projekthez kapcsolódóan 
a Dunaújvárosi Óvoda két tagóvodája költöztetése és a felújítási munkák miatti 
költségek növekedése miatt lehetnek előre nem tervezett költség-kihatások, melyet az 
óvodavezető utólagos elszámolást követően terjeszt a Közgyűlés elé, amennyiben arra 
az intézmény 2017. évi költségvetése esetleges megtakarításai nem nyújtanak 
fedezetet. 

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

foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

         a polgármester 
          - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
         a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
          - a költségvetés módosításáért: 
   a jegyző 
         - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot 

küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda részére. 
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 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
           a polgármester       
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő: a határozat közlésére: 2017. május 31. 
 

25. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben indítandó 
csoportok számának meghatározására, átszervezésre 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  

                   Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az óvodai előjegyzés az mindig ugye megmutatja irány, bár nyáron még 
változhatna, intézményeink feltöltöttségét úgymond százalékos kihasználtságát 
érintőleg. A határozati javaslat I., II. javaslatot tartalmaz. Barta képviselő úr! 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Köszönöm a szót ismételten. Amikor itt olyan dolgokról beszélgetünk, hogy 
hova menjen tizenötmillió, mi legyen húszmilliárddal, ki kezeljen bizonyos 
ügyeket, azokat hívhatjuk problémának, illetve problémamegoldásnak. Ami ezt 
a napirendet okozza, és amiatt az átcsoportosítás, itt arról van szó, hogy óvodai 
csoportoknak különböző átcsoportosítása történik meg, az viszont maga a 
tragédia. 107 gyermekkel kevesebb iratkozik be az elvártnál az óvodákba. 
Amikor olvastam a napirendi pontot, én azon gondolkoztam, hogy hogy lehet 
ez. Hiszen azt tudjuk, hogy a magyar lakosság sajnos fogy. Viszont egy kicsit 
utánajártam, és ez a 107 nem arról szól, hogy a kiscsoportba, tehát az óvoda 
első csoportjába 107-tel kevesebben iratkoznak be, hanem a középső és a 
nagycsoportokból is úgymond eltűnnek a gyerkőcök. Hova tűnhetnek el ezek a 
gyerekek? Ezeket a gyerekeket az Orbán Viktor miniszterelnök kalandvágyó 
szülei külföldre viszik. Ha így folytatódik ez a tendencia, ami öt-hat éve tart 
egyébként, hogy száz gyerekkel kevesebb van, akkor itt óriási problémák 
lesznek. Nyilván ez egy országos tendenciáról, tehát nemcsak egy 
dunaújvárosiról beszélünk, de ez maga a tragédia. Már most megjelent az 
általános iskolákban is ez a probléma, hiszen nagyon régi és jó nevű 
iskoláinkban van olyan, ahol csak kettő darab osztályt tudnak elindítani. Nyilván 
lehet itt tüzet oltani, át lehet csoportosítani ezeket a gyerekeket másik óvodába, 
de ettől a probléma még valós. Lehet takargatni a számokat, utána lehet nézni, 
hogy azokat a gyerekeket, akiket kiíratnak az iskolákból, hogy jeleznek vissza, 
hogy hova viszik őket külföldre. Ez egy olyan probléma, amivel nekünk 
foglalkozni kell. Tettem egy megjegyzést itt ugye az Orbán Viktor miniszterelnök 
úrra, de ebből nem szeretnék pártpolitikai kérdést csinálni, hiszen ez nem lehet 
pártpolitikai… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hát, már azt csinált. 
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Barta Endre képviselő: 

 
Tudtam volna durvábban pártpolitikai kérdést csinálni. Akkor átfogalmazom ezt 
a mondatot. Én azt gondolom, hogy közös érdekünk az, hogy ezt megállítsuk. 
Dunaújváros lakossága fogy. Kevesebb gyerek születik. Ugye nagyjából ezer 
gyerek születik Dunaújvárosban, ugye ebből kb. háromszáz az, aki ténylegesen 
dunaújvárosi. Én nagyon szeretném, hogyha közösen, tehát lesznek itt 
határozati javaslatok, amikkel akár a születési kedvet fogjuk majd növelni. 
Viszont nagyon szépen kérem önöket, hogy akár üljünk össze, és közösen 
nézzük meg intézményvezetőkkel, óvodapedagógusokkal, általános 
iskolásokkal, sportintézményeknek a vezetőivel, mit lehet annak érdekében 
tenni, hogy Dunaújvárosban tartsuk az embereket. Köszönöm. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szóval azért némi képzavar Dobra úrnál is előfordult, úgyhogy megkérem 
igazgató urat, hogy némítsa le a telefonját. Tehát némi képzavar, azt ne tessék 
nekem mondani, hogy a Szivárvány óvoda az a kalandvágyó szülők miatt 
üresedett ki. Tehát az Aprók Házában nincsenek kalandvágyó szülők meg a 
Százszorszépben sem, tehát ennél a napirendnél konkrétan abszolút ide nem 
való volt a pártpolitikai megjegyzése. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szerintem ezt a 
kérdést, ezt bontsuk ketté. Egyfelől az látszik, és erről mi már beszéltünk az 
önkormányzati választási kampányunkban is, hogy nagyjából egy Római 
városrésznyi fiatal hagyta itt Dunaújvárost, melynek két oka van. Az egyik oka 
az, hogy közel vagyunk Budapesthez, és sokan Budapestig mennek, de mivel 
már tovább kell menni, ezért igen, nagyon sok dunaújvárosi költözött el 
Londonba vagy éppen Berlinbe, és diplomásként, ahogy képviselő-társam 
fogalmazott, kalandvágyból mosogatnak. Mi azt gondoljuk a Párbeszédben, 
hogy Dunaújvárosnak hosszú távon egy fenntartható, élhető, modern 
iparvárosnak kell lennie, ezért a programunkban mi konkrét javaslatokat tettünk, 
babakötvénnyel, fiatalok itt maradásáról szóló lakhatási támogatással, 
felsőoktatási támogatással. Ezekről már képviselői indítványokat is adtam be. 
Szerintem ez egy nagyon fontos kérdés. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk 
közös érdeke az, hogy ne egy olyan város legyen Dunaújvárosból tíz év múlva, 
ahol az unokákat csak a sykpe-on láthatják a nagyszülők. Ebben szerintem sok 
munkánk van. De függetlenül ettől, az előterjesztésről azért érdemes 
beszélnünk, és nekem az a kérésem, amit elmondtam már bizottsági ülésen is, 
hogy szerintem minden kisgyerek, aki bekerül az oktatási rendszerbe 
Dunaújvárosban, a város egy nagy értékét képzi, és azt gondolom, hogy ezekre 
a gyerekekre figyelni kell. Be kell fektetni abba, hogy ők minél jobb minőségű 
képzésben, oktatásban, óvodában részesüljenek, és ezért azt kérem, hogy 
mindenhol a törvényileg előírt minimumhoz közelítsünk a csoportlétszámok 
megállapításánál, és ne a maximumhoz. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pintér képviselő úr! 
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Pintér Attila képviselő: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A tendenciában valóban igaza van 
a Barta képviselő úrnak, de szerintem nem a dunaújvárosi képviselő-testület 
fogja megfordítani ezt a tendenciát. Gondolom, nem arra gondolt, hogy most 
hazarohanunk, és akkor nekiállunk ennek a projektnek, mert… De ha erre, 
akkor természetesen ebben is partnerek vagyunk. De azt gondolom, hogy ez 
elsősorban országos politikai kérdés egyébként, hogy a gyermekvállalási 
kedvet hogy lendíti elő a kormány, és milyen támogatásokkal mozdítja ezt elő. 
Szerintem ez nem dunaújvárosi tendencia, hanem országos tendencia, és 
egyébként a dunaújvárosi lakók száma csak részben az elvándorlás miatt 
csökkent. Jelentős részben viszont pont emiatt a tendencia miatt, de szerintem 
a napirend nem erről szól, hanem arról szól, hogy van egy 
intézményrendszerünk, ami ennek a, - hogy mondjam -, a káros hatásait most 
már szenvedi. Elsősorban pénzügyileg, anyagilag, és minden dicséretem 
egyébként az intézményvezető asszonyé, aki föl merte vállalni azt, hogy egy 
ilyen javaslatot ide beterjeszt az önkormányzat elé, amiről tudjuk, hogy hát a 
politikusok nem szeretnek ilyenbe színt vallani, és nem szeretnek olyanokról 
dönteni, hogy most valamelyik gyereket - mit tudom én - ötszáz méterrel odébb 
kelljen bevinni egy másik intézménybe, mert hát mégis azt a szülőnek azért elő 
kell adni. Én meg azt gondolom, hogy pont a Dunaújváros Közgyűlése azért 
felelős, hogy az intézményhálózatunk tisztességesen, szakmailag korrektül, és 
költséghatékonyan működjön. Ezért felel egyébként az intézményvezető 
asszony is, akit mi bíztunk meg, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben a 
törekvésében támogatni kell. Egyébként pedig a Szabó úrnak annyit szeretnék 
mondani, hogy ön szeretné, hogy itt a következő ciklusban polgármester lenni, 
legalábbis erről az elmúlt közgyűléseken többször nyilatkozott, azt gondolom, 
hogy ön is egy olyan várost szeretne majd átvenni, mint ahogy egyébként mi is, 
amiben ezek a rendszerek normálisan és költséghatékonyan működnek. Tehát 
azt gondolom, hogy ezeket a folyamatokat nekünk nem fékezni, hanem 
elősegíteni kell. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bár hozzátenném Szabó képviselő úrnak, hogy 2019-ben nincs szándékomban 
még átadni, úgyhogy próbálkozni lehet, tisztelt képviselő úr! És így van. 
Egyébként Gyenes Józsefné, viszonylag még új intézményvezetőnk 
felelősséggel, tisztességgel, becsülettel végzi a szakmai munkáját, amelyet 
nem más igazol, ugye a legutóbbi minősítése az óvodahálózatunknak, - mindig 
elfelejtem -, a bázis intézménnyé való támogatása, kiemelése. Lőrinczi 
képviselő úr! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány gondolatot az 
elhangzottakhoz azt gondolom, hogy hozzá kell még tennem. Ugyanis valóban 
nemcsak pártpolitikai szempontból kell ezeket a dolgokat megvilágítani, hanem 
azt is meg kell nézni, hogy milyen folyamatok zajlottak le az elmúlt években. 
Egyrészt elfelejtik azt, hogy az elmúlt években nagyon sokan költöztek ki 
vidékre. Tehát Dunaújváros agglomerációs körzetébe, Rácalmás, Dunaújváros, 
Nagyvenyim, Kulcs nagyon sokan költöztek ki. Ők továbbra is ide járnak 
dolgozni, ide hozzák a gyermekeiket a dunaújvárosi iskolahálózatba, és ezt az 
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intézményhálózatot Dunaújváros Önkormányzata fenntartja. Néhány évvel 
ezelőtt volt szerencsém egy ilyen kimutatást megnézni, melyben azt egy más 
témában, de egyébként az a lényeg, hogy Dunaújváros népessége valóban 
csökkent, egyébként az agglomerációban a népesség az nőtt. Tehát nagyon 
sokan Dunaújvárosból kiköltöztek vidékre. És önök ezt elfelejtik, illetve ezt most 
nem vetik fel. Lehet, hogy valakik mennek ki külföldre is, de nagyon sokan 
mentek ki Dunaújváros környező településeire. És még egy dologra fel 
szeretném hívni a figyelmet, hogy az elmúlt néhány évben láttuk azt a 
tendenciát, hogy a születések száma viszont, ha enyhe mértékben is, de olyan 
9%-os mértékben viszont elkezdett növekedni. Tehát hosszú távon az a 
családbarát politika, ami most tapasztalható, én azt gondolom, hogy egyfajta, 
ha nem is tudja teljesen megállítani a népességcsökkenést, de egy 
megfordulást el tud indítani, egy lassulást. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Gazdasági alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Barta képviselő úrnak szeretném 
mondani, hogy kettőszázzal több gyereket írattak be az iskolába vagy az 
óvodába, mint az előző bázisidőszakhoz képest. És maximálisan egyetértek 
Pintér képviselő úrral, ezt a problémát rendszerszinten kéne kezelnünk. Hiszen, 
ha most rendszerben néznénk, akkor azt mondjuk, hogy teljesen felesleges 
akár a Százszorszép vagy a másik óvodának a felújítása. De mi nem így állunk 
a dolgokhoz. Mi megnézzük, hogy hogy fognak működni az óvodák, és 
természetesen azon óvodáknak az átalakításáról, átstrukturálásáról 
gondolkodunk kell, ahhoz nagyon kevés lesz a gyereklétszám. De mi ehhez a 
radikális módhoz nem szeretnénk most nyúlni. De az észérvek és a gazdasági 
érvek ezt követelnék. De mi minden szülőnek meg fogjuk adni az 
elkövetkezendő két-három évben, amíg ez az óvodás korosztály kifut, hogy 
hova írassa be a gyermekét, ahol neki a legkényelmesebb, legpraktikusabb és 
a legközelebb van az otthonához. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A határozati javaslat I. változatáról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

353/2017. (V.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában a 2017/2018-as nevelési évben 

indítandó csoportok számának meghatározásáról 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017/2018-as nevelési évben a 

Dunaújvárosi Óvoda 12 tagintézményében 56 csoport működését finanszírozza, 
egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy  
1. a Szivárvány Tagóvodában 1 csoport megszűnjön, 
2. az Aprók Háza Tagóvodában működjön tovább a Szivárvány Tagóvoda 3 

csoportja, amelyekkel együtt az Aprók Háza Tagóvoda összesen 6 csoportos 
óvodaként működjön tovább a jelenlegi 8 csoportos óvoda helyett, 

3. a Bóbita Tagóvodában 1 csoport szüneteljen. 
 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Határidő:    a határozat végrehajtására: 2017. augusztus 31. 

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

Óvoda 13 tagintézménye közül a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodáját 2017. 
augusztus 31. napjától megszünteti.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2.) pontban foglaltakra tekintettel 

felkéri a polgármestert, hogy a Dunaújvárosi Óvoda alapító okiratának módosítására 
vonatkozó javaslatot terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:     2017. június 15. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője részére. 
 

Felelős:     - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 

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

Határidő:     a határozat közlésére: 2017. május 31. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Most a II. határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
354/2017. (V.18.) határozata 

a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
részére ingatlan biztosításáról 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező dunaújvárosi, 488 
helyrajzi számú, természetben a Bóna István u. 7. szám alatt található, kivett óvoda 
megnevezésű 4003m2 nagyságú ingatlant 2018. szeptember 1. napjától határozatlan 
időre ingyenes vagyonkezelésbe adja a Székesfehérvári Tankerületi Központ részére 
a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye egységes 
elhelyezése céljából. 

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

meghatározott ingatlant a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Dunaújvárosi 
Tagintézménye 2017. szeptember 1. napjától birtokba vegye. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat vezetőjét, hogy a szükséges dokumentumok módosításairól, a 
vagyonkezelési szerződés módosításának előkészítéséről gondoskodjon. 

 
 Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője  
Határidő:     - a birtokbavételre: 2017. szeptember 1.  
          - a dokumentumok módosítására: 2018. augusztus 31. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi Óvoda 

az adminisztrációs egységeinek elhelyezése céljából a Dunaújváros, Lilla köz 1. sz. 
alatti ingatlannak a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat Dunaújvárosi 
Tagintézménye által használt helyiségeit 2017. szeptember 1. napjától birtokba vegye. 

 
 Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője              
Határidő:     a birtokbavételre: 2017. szeptember 1.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy – a 

2016. február 24-én a DVG Zrt.-vel kötött bérleti keretszerződés 8. pontja alapján 
kezdeményezze a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 2017. 
szeptember 1. hatállyal. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával hatályon kívül 

helyezi a 81/2016. (II.18.) számú határozatát. 
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:    a határozat közlésére: 2017. május 31. 
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26. Javaslat a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza 

Általános Iskolai Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) 
támogatására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dobra László, a Gárdonyi Géza Általános Iskola igazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont a Gárdonyi iskola kérelme a Villejuif Tánciskolai 
Projekt apropóján. Ugye Dunaújváros testvérvárosa Párizs elővárosa, Villejuif. 
Ez egy nagyon régi, viszonylag régi kapcsolat, és elősorban kulturális és 
sportjellegű tevékenységet foglal magában. 
 
Aki támogatja a kérelmet, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
355/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Általános Iskolai 
Egysége Villejuif Tánciskolai Projekt (2012-2017) támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért 

Alapítvány (2400 Dunaújváros, Római krt. 6.) részére a Villejuif Tánciskolai Projekt 
2012-2017 támogatására a 2017. évben egyszeri 170.000 Ft, azaz százhetvenezer 
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt.  

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati 
rendelete 5. melléklet 17. Önkormányzati jogalkotás 3. dologi kiadások előirányzati 
soráról átcsoportosítás útján a költségvetési rendelet 5. a. melléklet egyéb kiadások 
kiemelt előirányzati sora alatt nevesített Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért 
Alapítvány elnevezésű új soron biztosít fedezetet.  

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

Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötendő, a határozat mellékletét képező 
támogatási szerződést írja alá, a kötelezettségvállalást a nyilvántartásba rögzítse, és a 
határozatot az Alapítvány elnöke részére küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2017. május 30. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1-2. pontban 

foglalt döntést a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
vegye figyelembe.  

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését 

követő 2016. évi költségvetési beszámoló elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Kistérségi Társulás megszűnését követő beszámoló elfogadásáról döntünk. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
356/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 2016. 
évi költségvetési beszámoló elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú 

Kistérségi Társulás megszűnésének fordulónapjára Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala által elkészített 2016. évi költségvetési beszámolót 
megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által elkészített 2016. évi 
költségvetési beszámolót és e határozatot a volt tagönkormányzatok részére 
megküldje. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
Határidő:   2017. május 26. 
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28. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, dr. Ágoston 

Erzsébet tulajdonát képező eszközök megvásárlására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  dr. Ágoston Erzsébet háziorvos  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A 15-ös háziorvosi körzetben található, a korábbi praxist ellátó doktornő 
tulajdonát képező eszközök megvásárlásáról döntünk. I., II. 
 
Előbb a I.-ről szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

357/2017. (V.18.) határozata 
a 15. számú felnőtt háziorvosi körzetben található, 

dr. Ágoston Erzsébet tulajdonát képező eszközök megvásárlásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a 15. számú felnőtt 
háziorvosi körzetben található – dr. Ágoston Erzsébet tulajdonát képező alábbiakban 
felsorolt – eszközök megvásárlásához a rendelő működőképességének biztosítása 
érdekében: 

 
- 1 db Samsung AD-3014 STN típusú 53 cm képátmérőjű monitor: 20.000,- Ft, 
- 1 db számítógép (Intel (R)Core TM i3-2120 CPU, 4GB RAM, 3,3 GHZ): 

30.000,- Ft;  
- 2 db OKI B431d toneres nyomtató 2x25.000,- Ft, összesen: 50.000,- Ft; 
- 1 db defibrillátor: 300.000,- Ft. 

           
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Költségvetési és Pénzügyi 

Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban felsorolt eszközök ott megjelölt ellenértékének 
kiegyenlítéséről intézkedjen. 

 
Felelős:    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a benyújtott számlán szereplő időpont 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. 
mellékletének Egészségügyi feladatok alcím Dologi kiadások között szereplő 
Eszközvásárlás soráról a 7.a melléklet 11. Egészségügyi feladatok alcím Alapellátási 
körzetek eszközvásárlása sorra történő átcsoportosításra kerülő összeg terhére 
biztosít fedezetet. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
                   a jegyző 

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

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

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, dr. Ágoston 

Erzsébetet a határozat megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  
 

Felelős:  -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 

     -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a jogi és szervezési igazgató 
       Határidő:    2017. május 31. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a II. változatról! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
358/2017. (V.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) rendelet előírásainak 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. melléklet Egészségügyi feladatok alcím 
Dologi kiadások Eszközvásárlás soráról 3.375.000,- forint a 7.a melléklet 11. 
Egészségügyi feladatok alcím Alapellátási körzetek eszközvásárlása sorra 
átcsoportosításra kerüljön.   

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

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

       Határidő:   a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                          időpontja 
 
29. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közművelődési pályázatunkra beérkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 
döntünk. Nem sorolom fel őket. A határozati javaslat három pontból áll. 
 
Tessenek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

359/2017. (V.18.) határozata 
a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 174/2017. (III.9.) PM határozattal kiírt 

2017. évi „Közművelődési pályázat”-ra benyújtott alapítványi kérelmek közül 
támogatja az alábbiakat, összesen 3.500.000,- Ft értékben: 

 
Pályázó neve Pályázat témája Támogatás E Ft 

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány 

Adventi koncert szervezése 400 

Aranyecset Alapítvány Vizuális képzés: 
tehetségfejlesztő 

foglalkozások, kiállítások az 
Arany Galériában, Arany 

János emlékév  

300 

Muzsikáló Fiatalok 
Alapítvány 

Novemberben rendezendő 
Karai József kórusfesztivál 

500 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

Ragyogj kékben - autizmus 
világnapja helyi előadókkal 

450 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

„Mesekönyv” készítése az 
ellátottak munkáiból 

250 

„Petőfis Tanítványainkért” 
Alapítvány 

 
 

Római városrészi családi 
napok 

375 
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Dunaferr Art Dunaújváros 
Alapítvány 

Legyen turista egy 
tervezőasztalon! 

Múzeumpedagógiai program 
az építészeti emlékek 

tanútján 

100 

Dunaferr Art Dunaújváros 
Alapítvány 

Chicagói (ASEEES) 
kongresszuson a város és 

Vasmű műpártolási 
gyakorlatának bemutatása 

Nagy Annamária 
művészettörténész 

előadásában 

175 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

20 éves a Kortárs Művészeti 
Intézet -ünnepi 

rendezvénysorozat 
szeptemberben 

 

850 

Rudas Alapítvány Római városrészi program: 
Intercisa történetének 

feldolgozása, 
ismeretterjesztő előadások 

szervezése, diákköri 
versenyen való részvétel 

100 

 
 A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 

évi költségvetése 5.c. melléklete „Kulturális és egyéb civil szervezetek pályázható 
kerete” előirányzat terhére kell biztosítani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi 

pályázatokra: 
 

   Pályázó neve Pályázat témája 

Dunaújvárosi Vasas 
Táncegyüttes Alapítvány 

Felnőtt néptánc-találkozó az együttes 65.évfordulója 
alkalmából 

Dunaújvárosi Evangélikus 
Centrumért Alapítvány 

Pentele Szakrális Szabadegyetem előadásai 

Dunaferr Art Dunaújváros 
Alapítvány 

Acélszobrász szimpózium és alkotótelep 

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

2. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, kösse meg a nyertes 
pályázókkal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. mellékleteként elfogadott 
minta alapján készített támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

                 a polgármester       
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                            a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
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Határidő:   - a határozat közlésére: 2017. május 31. 
                 - a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges 
                            dokumentumok benyújtását követő 8 munkanapon belül 

 
30. Javaslat a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatására 

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

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

Meghívott:  Makádi Andrea, a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány 
                   elnöke  

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatási kérelme. „A” és egy 
„B” változat. 
 
Az „A” változatról szavazunk először! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
360/2017. (V.18.) határozata  

a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvány támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért 
Alapítvány (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) által 2017. április 11-14. között 
megrendezésre került  Arany Üst nemzetközi korosztályos úszóverseny költségeihez 
1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint támogatást nyújt a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” alcím alatt 
szereplő „Sportfeladatokra felosztható keret” előirányzat terhére. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért Alapítvánnyal a 
céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján az 
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás nem 
minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a csekély 
összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a csoportmentességi 
rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. A polgármester 
felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek az európai uniós források 
felhasználásáért felelős miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában 
foglaló szerződés aláírására. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                  felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata  
                  eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

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

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a gazdasági igazgatóság  
Határidő:  a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                 számított 30 nap 

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

foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati 
rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
31. Javaslat a dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, 

udvar megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Kovács Norbert kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Kovács Norbert úr kérelme, az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosításával összefüggésben.  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
361/2017. (V.18.) határozata 

dunaújvárosi 2976/18 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett épület, 
udvar megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 

ingatlan hasznosításáról (Kovács Norbert kérelme) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata dunaújvárosi 2976/18 hrsz.-ú, osztatlan közös 
tulajdonban lévő ingatlanon fennálló 70/100-ad tulajdonrészéből 2064 m2 nagyságú 
földterületet, azaz  52/100-ad tulajdoni hányadot, 4.000 Ft/m2, valamint az ezen a 
földterületen elhelyezkedő 314 m2 nagyságú felépítményrészt, azaz 52/100-ad 
tulajdoni hányadot, 20.000 Ft/m2 kikiáltási áron, azaz mindösszesen 14.500.000,-Ft 
kikiáltási áron, nyilvános pályázati úton kívánja, együttesen értékesíteni azzal, hogy a 
pályázati felhívásban szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a 
tulajdonostársakat és a Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg, így a 
nyertes ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés azt követő napon lép hatályba, 
hogy az ingatlanra elővásárlásra jogosultak lemondanak elővásárlási jogukról, vagy a 
nyilatkozattételi határidő lejár. A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik a 
használati megosztás és a forgalmi értékbecslés költségei.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat mellékletét 

képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati kiírásnak a 
Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 

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

tulajdonon fennálló tulajdoni hányadok módosításáról szóló szerződést,- mely 
tartalmazza a nyertes pályázó részére az 1. pontban foglaltak szerinti tulajdoni 
hányad értékesítését, és a többi tulajdonostársnak az elővásárlási jogról való 
lemondó nyilatkozatát is,- a polgármester megkösse az ügyrendi igazgatási és jogi 
bizottság állásfoglalása kikérését követően. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. május 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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32. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

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

                     a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Pályázat értékelése egy Északi Ipari Parkban található ingatlan vagy annak egy 
részére vonatkozólag. 
 
Szavazzanak, legyenek kedvesek! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

362/2017. (V.18.) határozata 
a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben 

az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része értékesítésére 
vonatkozó pályázat értékeléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot eredményesnek, a benyújtott 
pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja az alábbiak szerint: 
- Sifekó Kft. a benyújtott pályázatában nem nyilatkozott a közműkapacitások saját 
költségen történő megvalósításáról, ennek okán pályázata érvénytelen, mely a 
pályázati felhívás 5. pontjának nem felel meg, továbbá a megküldött változási 
vázrajzon nem szerepel Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztálya által „Hatályos HÉSZ-SZT-nek 
megfelelő kialakítású, forgalomképes, értékesítésének akadálya építészeti 
szempontból nincs akadálya.” bejegyzés. 
- a Daru-Team Kft. által megküldött változási vázrajzon nem szerepel Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Főépítészi, Építésügyi és 
Környezetvédelmi Osztálya által „Hatályos HÉSZ-SZT-nek megfelelő kialakítású, 
forgalomképes, értékesítésének akadálya építészeti szempontból nincs akadálya.” 
bejegyzés, azt külön levélben írta le a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi 
Osztály (a levélben a rajz egyértelműen nem beazonosítható). 

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

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

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

 
33. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között 

fennálló bérleti szerződés felmondására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  dr. Kántor Károlyné, a Dunamenti Regionális Népfőiskola elnöke  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Regionális Népfőiskolával fennálló bérleti szerződés felmondására kerül sor. 
Itt én indítványozom, hogy a körzet két képviselője, Tóth Kálmán képviselő úr, 
illetve Hingyi képviselő úr jómagam bevonásával, hivatal bevonásával üljünk le, 
és nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak az ingatlan további 
hasznosítását érintőleg. Alpolgármester úr, illetve a hivatal munkatársai, 
Szepesi alpolgármester úr többször próbáltak a Népfőiskola vezetésével dűlőre 
jutni, ez az elmúlt években többszöri kísérlet volt erre, sőt évi többszöri 
alkalommal is, de mindez sikertelen volt. Magyarul a Népfőiskola nem fizet. 
Most ilyen bérleti szerződés nem működhet, ahol a másik fél, a bérlő fél a 
bérbeadó irányába nem fizet. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Alpolgármester Úr! 
Gazdasági ügyekért ön felel. Szeretném kérni, és köszönöm a megtisztelést 
azzal, hogy bennünket megbíz azzal, hogy próbáljunk itt valamit tenni ezzel az 
intézménnyel. Akkor szeretném bekérni azokat a tartozásokat, ami ötvenezer 
forintnál magasabban tartoznak nekünk, mint az önkormányzatnak. Bármely 
intézmény, bármely sportegyesület. Itt arról szól a dolog, hogy van egy 
intézményünk, ami nehéz helyzetbe került, amit nagyon támogatunk, 
rengeteget támogattuk, és ezt el kell ismernem. Most vannak lehetőségei. 
Tudom, hogy ott rengeteg oktatás történt, nem mindenki arra a munkahelyre 
került, ahova kellett volna kerülnie, elesett fiatalembereket vittünk vissza a 
közfoglalkoztatásba, és egyéb más helyekre. Én azt gondolom, amit az 
ügyrendi bizottságon elmondtam az igazgatónőnek, hogy azt kértem tőle, hogy 
tegyen eleget annak a kötelezettségének, amelyet ő fölvállalta, hogy ezt az 
intézményt fenntartja, és működteti, annak tegyen pontosan eleget. Mert azt 
gondolom, ez egy fontos dolog. Én arra szeretném kérni a tisztelt közgyűlést, 
hogy köszönöm ezt a megbízást, amit nekünk, számunkra hármunknak, hogy 
ezt a határidőt, a felmondási határidőt legalább addig toljuk ki, amíg el nem 
tudjuk dönteni, hogy mit fogunk tenni ezzel az intézménnyel. Tehát én azt 
gondolom, hogy a felmondási határidőt egy kicsit későbbre kéne rakni, mert én 
azt gondolom, hogy az intézmény az enyészeté lesz, ott bútorok vannak, egyéb 
más dolgok, tornaterem van, illemhely, meg egyéb más dolog, elég komoly 
fenntartási költségbe fog ez kerülni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Legyen kedves a szavazás előtt konkrét, taxatíve javaslatot tenni a határidőre!  
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Tóth Kálmán képviselő: 

 
2017. október 31-e. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Támogatom Tóth képviselő úrnak az indítványát, pláne, hogy csak 
a mai napon ismét 110 millió forintos adósság átütemezés fog történni a 
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. számára. Nem tudja 
megadni a tartozásait. De ugyanígy több tízmillió forintos tartozás leírásokra 
került sor az elmúlt hónapokban, az elmúlt egy-két évben. Tehát azt gondolom, 
hogyha a számunkra fontos szervezeteket tudjuk támogatni, és akár a 
százmilliós adósságokat is megengedjük, hogy görgessék maguk előtt, akkor 
egy Népfőiskolával kapcsolatban az a minimum, hogy ugyanazt a mércét 
alkalmazzuk, és hogyha átmeneti anyagi problémái vannak ennek az iskolának, 
akkor megadjuk neki azt a lehetőséget, mint amit a Kézilabda Akadémiának 
vagy a focinak, vagy éppen bármelyik sportegyesületnek, akik több tízmilliós 
vagy százmilliós adósságot görgetnek, az önkormányzat felé lévő adósságot 
görgetnek maguk előtt. Tehát én is támogatom azt, amit képviselő úr, Tóth 
képviselő úr mondott. Itt folytat, nem kell felmondani a szerződést, mivel egy 
üres épületet még őriztetnünk is kellene, és tényleg az enyészeté lenne. És 
addig, ameddig egy ésszerű határidőn belül nem lehet ezeket az ügyeket 
elrendezni, addig ne mondja fel a város ezt a szerződést. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is támogatom Tóth képviselő 
úrnak a javaslatát. Szerintem is az épületnek jelenleg van gazdája, még ha nem 
is fizet érte, nekünk azért plusz pénzekbe ez jelen pillanatba nem kerül. Én is 
azt kezdeményezem, hogy amíg ezeket a tárgyalások le nem zajlottak, addig 
ne döntsünk arról, hogy mi legyen a Népfőiskolának a sorsa. És én azt 
javaslom, hogy vegyük le ezt a napirendet addig. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tessék, alpolgármester úr! 

 
Szepesi Attila alpolgármester: 

 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Hát, látom, hogy a Népfőiskoláért 
minden megtesznek, de hát azért mi sem vagyunk ilyen szőrös szívűek, meg 
egyebek. Én kompromisszumos ajánlatot tennék önöknek. Ha a Népfőiskola a 
júniusi közgyűlésig letesz elénk egy üzleti tervet, leteszi azon szerződéseit, ami 
a jövőben várható, vagy megnyert, amiben egyértelmű be tudja bizonyítani, 
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hogy működőképes és rentábilis, és a júniusi bölcs közgyűlés el fogja dönteni, 
hogy mi legyen. Tehát az, hogy októberig megint nem döntünk, akkor ebben az 
évben már megint nem csináltunk semmit. És ezért én tisztelettel kérem önöket, 
ha el tudják fogadni a javaslatomat, és a Népfőiskola önöket és minket is 
meggyőz arról, hogy a továbbiakban működőképes, és nekünk tudja fizetni a 
bérleti díjat és azokat a nemes programokat tudja csinálni, amit eddig csinált, 
mert maximálisan elismerem a pedagógiai és egyéb munkáját, akkor 
természetesen a júniusi közgyűlésen meg tudjuk változtatni a véleményünket. 
Ha önöknek ez megfelelő, de akkor valakinek ezt javasolni kéne, mert én csak 
elmondhatom a véleményemet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyetértve a Szepesi alpolgármester úr felvetésével, akkor ezt úgymond 
indítványozom. Parancsoljon!  
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Alpolgármester Úr! Nagyon szépen köszönöm 
ezt a lehetőséget. Kaptunk még egy hónapot, és ígérem, én is rajta leszek 
azon, hogy ez meg fogjon történni, mert nekem is és a képviselő-társamnak is 
ugyanaz az érdeke, hogy működjön, és ott legyen egy olyan oktatási, egyéb 
más célokra alkalmas helyiség, ahol a közösség megtalálják a lehető legjobbat. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Így feltételezem, hogy az október 31-re vonatkozó indítványát, kérését 
visszavonja. Így akkor a kiegészülendő határozati javaslatról döntünk azzal a 
kiegészítéssel, amit a Szepesi alpolgármester úr irányzott elő a 06. hó 15-ei 
közgyűlés kapcsán, illetve a Népfőiskola vonatkozásában. 
 
Előbb erről a módosításról! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
363/2017. (V.18.)  határozata  

a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló 
bérleti szerződés felmondásáról szóló határozati javaslat módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az 
Önkormányzat között fennálló bérleti szerződés felmondásáról szóló határozati javaslatot 
az alábbi 4. ponttal egészíti ki: 
 
„4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunamenti Regionális 

Népfőiskolát, hogy a közgyűlés 2017. június 15-ei ülésén nyújtsa be üzleti tervét és 
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mindazon szerződéseit, ami a jövőben várható vagy megnyert pályázatokhoz 
kapcsolódik, amelyekkel bizonyítani tudja, hogy működőképes és rentábilis.” 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Ezt a közgyűlés elfogadta. Ez legyen akkor egy negyedik, a határozati javaslat 
4. pontja. 
 
És akkor az egészről szavazunk! 
 

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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
364/2017. (V.18.)  határozata  

a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló 
bérleti szerződés felmondásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az alábbi dokumentumokat: 
 

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere által a Dunamenti Regionális 
Népfőiskola (2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19.) részére megküldött az 
Önkormányzat és a Népfőiskola között fennálló bérleti szerződést felmondó levelet, 
mely szerint az Önkormányzat 2017. május 31. napjára felmondja a hivatkozott 
szerződést; 

 
- a Dunamenti Regionális Népfőiskola által bérelt és az Önkormányzat tulajdonát 

képező 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan felújítására, 
karbantartására vonatkozó elszámolást és a Népfőiskola folyamatban lévő projektjeit, 
működését, anyagi helyzetét ismertető levelét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt 

dokumentumok ismeretében úgy határoz, hogy egyetért a határozat mellékletét 
képező felmondó levélben foglaltakkal és helyben hagyja a bérleti szerződés 
felmondását, tekintettel az alábbiakra: 
1. nem lát reális esélyt arra, hogy a Dunamenti Regionális Népfőiskola a jövőben 

teljesíteni tudja a bérleti szerződésből eredő kötelezettségét, azaz olyan értékben 
tud saját költségén beruházást megvalósítani a bérleményen, mely összeg fedezni 
képes az 50.000,- Ft-on felüli bérleti díj összegét; 

2. hiányolja a Dunamenti Regionális Népfőiskola azon szándéknyilatkozatát, hogy 
szerződéses kötelezettségét szolgáltatásnyújtással teljesítené. 

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

kapcsolatos intézkedések megtételére és jelen határozat közlésére. 
 

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

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

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Dunamenti Regionális 

Népfőiskolát, hogy a közgyűlés 2017. június 15-ei ülésén nyújtsa be üzleti tervét és 
mindazon szerződéseit, ami a jövőben várható vagy megnyert pályázatokhoz 
kapcsolódik, amelyekkel bizonyítani tudja, hogy működőképes és rentábilis. 

 
34. Javaslat a 134/2012. (IV.12.) határozat rendezvényszervező munkacsoport 

létrehozásáról szóló 4. pontjának hatályon kívül helyezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben egy 2012-es közgyűlési határozatunk hatályon kívül 
helyezéséről döntünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
365/2017. (V.18.) határozata  

a 134/2012. (IV.12.) határozat rendezvényszervező munkacsoport 
létrehozásáról szóló 4. pontjának hatályon kívül helyezéséről  

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 134/2012. (IV.12.) határozata 
rendezvényszervező munkacsoport létrehozásáról szóló 4. pontját 2017. május 19-ei 
kezdettel hatályon kívül helyezi. 
 
Felelős:    - a határozat közléséért: 
     a polgármester  
   - a határozat közlésében való közreműködésért: 
 a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója   
Határidő:        2017. május 19. 
 
35. Javaslat a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésre 

Előadó:  a polgármester 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépésnél én indokolni 
szeretném, mert ennek én vagyok a kezdeményezője. A Megyei Jogú Városok 
Szövetsége huszonhárom megyei jogú város polgármesterét, illetve magát a 
települést, az önkormányzatát foglalja magába. Napias szinten, napias szinten 
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nagyon hasznos és értelmes tudnivalókkal, információkkal segítik a megyei jogú 
városok polgármestereinek a munkáját. Azonban azon túl, hogy fizetjük a 
MÖSZ-ben való éves tagdíjunkat, és évente egyszer valamelyik közgyűlés 
érdemi segítsége egy megyei jogú város léptékű településnek nem nyújt, ezért 
nem látom értelmét ebben az önkormányzati tagszövetségben való további 
delegáltként, tagként való részvételünkre, részvételünknek. Besztercei 
képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Polgármester Úr! A 33. napirendnél nyomtam gombot. Rosszul… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
De ez a 35. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Tudom. Rosszul szavaztatott, mert föltette egy negyedik pontot a határozati 
javaslathoz, amely egy hónap haladékot adott, ugyanakkor változtatás nélkül 
elfogadta az eredeti három napirendi pontot, amelyben felmondta a szerződést 
május 31-es határidővel. Tehát az a határozati javaslat, ami most négy pontból 
áll, abból három pont felmondja a szerződést…. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A kérdések előtt, képviselő úr! A kérdések előtt visszatérünk a napirendre, 
vettem szellemileg képviselő úr, egyelőre engedje meg, én vezetem az ülést, 
képviselő úr… 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
… én meg mondom a magamét. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ne mondja a magáét! Képviselő úr! Most a 35. napirend, az önkormányzat… és 
vissza fogunk térni arra, képviselő úr, amit kért. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Rendben. Azért szóltam, hogy térjünk vissza. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Az önkormányzati szövetségből való kilépésről döntünk. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Az önkormányzati szövetségből való kilépéssel nem értek egyet. Ez egy 
politikai hiszti, szokásos. Most az önkormányzatok szövetségének az elnöke 
alapított egy saját pártot, még a nevüket sem tudom, hogy őszinte legyek, 
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viszont az, hogy ezért felmondjam a városi önkormányzat azt, amibe huszonöt 
éve tag, ezt viccesnek, nevetségesnek és pitiánernek tartom. Természetesen 
nem fogom támogatni. Annak pedig kifejezetten örülök, és viszont kérném is 
jegyző asszonyt, hogy mivel az előző szavazásnál is nyomtam a gombot, de 
polgármester úr nem figyel rá, tehát én örülök neki, hogy végre 2017. május 18-
án az a gyilkossággal gyanúsított Gál Roland kikerül az önkormányzat 
rendezvényszervező munkacsoportjából, amelyben már nem lenne helye 
nagyjából 2016 februárja, de inkább korább óta. És azt kérném a jegyző 
asszonytól, hogy nézzék végig az összes önkormányzati bizottságot, 
munkacsoportot, meg egyebeket, van-e még valahol Gál Rolandra vonatkozó 
megbízás, ahol még szintén egy évvel és három hónappal a letartóztatása után 
esetleg még mindig egy munkacsoportnak az elnöke vagy vezetője, mert azért 
ez elég vicces, hogy másfél, majdnem másfél, hát egy év és három hónappal a 
letartóztatása után még mindig önkormányzati munkacsoportot vezet Gál 
Roland, gyilkossággal gyanúsított volt fideszes önkormányzati képviselő. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tehát a napirend még mindig a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből 
történő kilépés címet viseli. Pintér Attila képviselő úr! 

 
Pintér Attila képviselő: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én sem értek egyet a javaslattal. 
Az egyik indoklással sem, mert ön egy másikat adott, mint ami az 
előterjesztésben volt. Az előterjesztésben az az indoklás szerepelt, hogy olyan 
vezetője van ennek a szövetségnek, aki egy ellenzéki politikai pártnak a 
képviselője, és ezért átpolitizált lett ez a szervezet. Szerintem ez a szervezet 
mindig át volt politizálva, mint egyébként minden más szervezet ma 
Magyarországon, ez elsősorban önöknek köszönhető, úgyhogy ez szerintem 
indoknak kevés. Merthogy egyébként az önkormányzatot politikusok csinálják, 
úgyhogy a szakembergárda mellett, és ez szervesen összekapcsolódik ez a két 
dolog, tehát miért ne lenne átpolitizált. A másik pedig az, hogy mi nem kapunk 
segítséget, ez meg azt gondolom, hogy a mi hibánk, mert szerintem, hogyha 
segítségért fordulunk az Önkormányzatok Szövetségéhez, akkor fogunk kapni, 
és ez nem indok, hogy azért, mert mi akkorák vagyunk, akkor ne vegyünk részt 
ebben, mert szerintem elfogadhatatlan. Nagyon sok szakmai szervezet működik 
ma Magyarországon, amibe pl. versenyszférából nagy cégek vesznek részt, 
akik egyébként jelentős segítséget nem kapnak, de ez a társadalmi 
szerepvállalás része, hogy azért vesznek részt ezeknek a szervezeteknek a 
munkájába, hogy egyébként a náluk jóval kisebbeket segítség. Szerintem 
ebben Dunaújváros Önkormányzatának is feladata és felelőssége van. És mivel 
tagok vagyunk ebben a szövetségben, az, hogy hogy működik ez a szervezet, 
erre szerintem van befolyásunk, úgyhogy tudnánk ez ellen tenni, úgyhogy nem 
értek egyet ezzel a javaslattal.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
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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, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

366/2017. (V.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 

a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő kilépéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata kilép a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből.  

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

határozat 1. mellékletét képező kilépési nyilatkozatot aláírja, és elektronikus, valamint 
postai úton - tértivevényes levélként - benyújtsa a Magyar Önkormányzatok Szövetsége 
részére.  

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

szükséges intézkedéseket a Magyar Önkormányzatok Szövetségéből történő év 
közbeni kilépéssel kapcsolatos tagdíjfizetés rendezésével kapcsolatosan.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                  a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         aljegyző  

Határidő:  - a határozat és a kilépési nyilatkozat benyújtására: 2017. május 19. 
                         - a tagdíjfizetéssel intézésére: 2017. június 30.  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
36. Javaslat a 260/2017. (IV.21.) határozat módosítására, megbízási szerződés 

megötésére a DUDIK Fesztivál megrendezéséről a DVG Zrt.-vel 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A DUDIK Fesztivál megrendezéséről szóló, áprilisi közgyűlési határozatunk 
módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

367/2017. (V.18.) határozata 
a 260/2017. (IV.21.) határozat módosításáról, megbízási szerződés megkötéséről a 

DUDIK Fesztivál megrendezéséről a DVG Zrt-vel  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 260/2017. (IV.21.) határozata 2. pontját 
úgy módosítja, hogy a rendezvény pénzügyeinek és szervezési feladatainak ellátásával a 
DVG Zrt-t bízza meg. A Közgyűlés a határozat egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal 
hatályban tartja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét 
képező megbízási szerződést kösse meg a DVG Zrt-vel. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és szervezési igazgató  
Határidő: a szerződés aláírásához szükséges feltételek teljesítését követő 
                 8 munkanap 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 

közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Mórocz Erika, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Kistérségi Kft. által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó 
ellentételezés megtárgyalása című napirend van előttünk.  
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
368/2017. (V.18.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a közfeladat 
ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás elszámolásáról 

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

Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött közfeladat ellátási 
szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2016. évben biztosított 95.851.905,-



81 
 

Ft, forrás felhasználásáról készült 2016. évi veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről 
szóló elszámolást 4.483.700,-Ft veszteséggel és az Éves Működési Jelentést annak 
ismeretében, hogy az elszámolást képező bizonylatok tételes vizsgálata nem történt 
meg, az elszámolás vizsgálata során az előkészítő osztály a társaság által megküldött 
és jelen határozat mellékletét képező táblázatban szereplő adatok vette alapul. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Költségvetési és Pénzügyi 
Osztályt, hogy az 1. pontban hivatkozott 4.483.700,-Ft alulkompenzácós különbséget a 
közfeladat ellátási szerződésben rögzítettek szerint 30 napon belül utalja át a 
Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. részére.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre forrást 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és a 
végrehajtásának szabályaitól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 14. 
Vagyongazdálkodási feladatok 14.2. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos során. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy jelen határozat 2. 
pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                   megküldést követő 8 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
38. Javaslat a Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljárás 

keretében gazdasági szereplők kiválasztására, beszerzési eljárás lefolytatására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljárás keretében, 
gazdasági szereplők kiválasztására kerül sor. 
 
Aki támogatja, ennek alapján döntsön! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
369/2017. (V.18.) határozata 

a Sportingatlanok üzemeltetésére vonatkozó beszerzési eljárás keretében gazdasági 
szereplők kiválasztására, beszerzési eljárás lefolytatására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy „Szolgáltatási 

koncessziós (üzemeltetési) szerződés a dunaújvárosi Jégcsarnok és a dunaújvárosi 
sportingatlanok üzemeltetése” tárgyú eljárás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá, önkormányzati beszerzési eljárást kíván 
lefolytatni, egyben elfogadja a határozat 1. számú mellékletében csatolt ajánlatkérést, 
valamint a határozat 2. számú mellékleteként csatolt Szolgáltatási koncessziós 
(üzemeltetési) szerződést. 

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

1. és 2. számú mellékletei megküldésével, az ajánlatkéréshez szükséges lépéseket 
tegye meg az alábbi gazdasági társaságok felé: 
- Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. (4025 Debrecen, Simonffy u. 17-19.) 
- DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
- Pentele Clear Kft. (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 6.) 
- Top Cleaning Kft. (1101 Budapest, Albertirsai út 10. 33. ép.) 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester  
  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

  a vagyonkezelési osztály 
  a városüzemeltetési és beruházási osztály 

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

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

pontban jelzett ajánlatkérésre beérkezett ajánlatokat terjessze a közgyűlés elé 2017. 
június 15-ei ülésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester  
  - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

  a vagyonkezelési osztály 
  a városüzemeltetési és beruházási osztály 

Határidő: az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2017. június 15. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1) pontban foglalt beszerzési eljárás 

eredményeként létrejövő üzemeltetési szerződés teljesítésére, a 2017. évi szolgáltatás 
ellátásához szükséges fedezetet 2017. augusztus 1. napjától nettó 25.083.000,- Ft/hó, 
vagyis 125.415.000,- Ft/ 5 hónap összegben határozza meg. 
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DMJV Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017.(II. 17) önkormányzati rendelet 5. b. melléklet általános tartalék elnevezésű 
feladat soráról nettó 15 millió Ft + Áfa, azaz bruttó 19,05 millió Ft összeget az 5.a 
melléklet 13. cím/13.2. Amatőr sportszervezetek pályázat alapú támogatása 
sportlétesítmény használatra előirányzat sorára történő átcsoportosítás útján 
pótfedezetet biztosít a szolgáltatás 2017. évi ellátásának biztosítására. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
szerződés időtartama alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2018.-2019. évi költségvetéseiben biztosítja. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása 
során, továbbá a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018-2019. évi költségvetési 
rendeletek elkészítése során vegye figyelembe. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a jegyző 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2016. évi beszámolójának és 2017. 

évi üzleti tervének elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Ferenc, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a felvett napirendi pontok megtárgyalására, a Partvédelmi Vállalat 
tavalyi beszámolójára és az új ügyvezető, új igazgató megválasztására. I. és II. 
határozati javaslat. 
 
I.-ről legyenek kedvesek dönteni! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
370/2017. (V.18.) határozata  

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2016. évi beszámolójának és 
2017. év I.-V. havi eredménytervének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2016. 
évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 23.865 eFt mérleg főösszeggel, -38.680 
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eFt (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei 
szerint és a 2017. év I-V. havi eredménytervét a határozat 4. számú melléklete szerint 
elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásáért: 
                  a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
                - a határozat végrehajtásában 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.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a II.-re térünk rá! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
371/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója megválasztására  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 

vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-től, 2018. május 
31-ig Gergő Edmondot választja meg új igazgatónak bruttó 100.000,- Ft/hó díjazás 
mellett. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat által 
előkészített Alapító Okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt 
társasági szerződés és a munkaszerződés aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                 a polgármester                              
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés a Partvédelmi Vállalat igazgatójának 2017. június 1-jétől 2018. 
május 31-ig Gergő Edmond urat megválasztotta. 
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40. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2016. évi beszámolójának és 

2017. évi üzleti tervének elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A DVG tavalyi beszámolója és ez évi üzleti terve van előttünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

372/2017. (V.18.) határozata  
a DVG Zrt. 2016. évi beszámolójának és 2017. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. 2016. évi beszámolóját, annak 
kiegészítő mellékletét 2.319.758 eFt mérleg főösszeggel, 15.432 eFt adózott eredménnyel 
a határozat 1., 2., 3. 4. számú mellékletei szerint elfogadja, azzal, hogy az eredményt 
eredménytartalékba kell helyezni, valamint a 2017. évi üzleti tervét a határozat 5. számú 
melléklete szerint, egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - a határozat végrehajtásában 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.) 
 
41. Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 

kialakítására  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Lángi Gábor, a DSZSZ Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A DSZSZ Kft. tavalyi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakítása. 
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Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

373/2017. (V.18.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2016. évi beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolóját nem fogadja el, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért  

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

Határidő:  a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2017. június 15-i közgyűlésre 
készítsen jelentést a gazdasági társaság működésével kapcsolatosan, egyben 
kinyilvánítja, hogy a jelentés ismeretében kíván döntést hozni a saját tőke – jegyzett 
tőke helyreállításával kapcsolatosan. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért  

        a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője  
        a DSZSZ Kft. ügyvezető igazgatója 

Határidő:   a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés elfogadta, hogy nem fogadja el a beszámolót. Tessék, 
alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A DSZSZ-nek a mérlege nem is 
olyan egyszerű dolog, hiszen remélem, most azt szavaztuk, hogy nem fogadjuk 
el a mérleget, ugyanis a könyvvizsgáló egyértelműen leírta a könyvvizsgálói 
jelentésben, hogy nem a DSZSZ ügyvezetőjének, könyvvelőjének hibájából, 
hanem az alapadatok hiányából nem valós a mérleg. Mivel nem valós a mérleg, 
mi azt nem fogadhatjuk el. Viszont felvet egy következő problémát, amivel 
szembesülnünk kell, hogy amennyiben ezt a nem elfogadott mérleget valaki 
közzéteszi, virtuális okirat hamisítást, nem, bocsánat, intellektuális okirat 
hamisítást hajt végre. És ez most nagy dilemma nekünk, ugyanis két dolog 
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között választhatunk. Az új ügyvezető vagy felteszi a mérleget, és a 
Számvevőszék amikor legközelebb fog bennünket vizsgálni, feljelenti őt újból 
intellektuális okirat hamisításért, vagy pedig, ha nem teszi fel, akkor a céget a 
cégbíróság vagyis az APEH visszavonja az adószámát egy hónapon belül. Én 
azt kérem a közgyűléstől, hogy a következő közgyűlésig ezt körbejárjuk 
jogászokkal és megfelelő jogi szakemberekkel, és utána tájékoztatom a 
közgyűlést, hogy milyen álláspontot kívánnánk kialakítani ezzel kapcsolatban. 
Azért kértem szót, mert ez nagyon fontos dolog, mert a múltkori ÁSZ 
vizsgálatnál is ilyen hibába estünk. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen, így van. Nagyon szépen köszönöm. Öt perc szünetet rendelek el. 
 
 

Szünet 
Szünet után: 

 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2016. évi 

beszámolójának elfogadására, ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Mórocz Erika, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendben a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
2016 évi beszámolójának elfogadására és az új ügyvezető megválasztására, 
illetve a könyvvizsgáló megválasztására kerül sor. A napirend vitáját lezárom. 
Megkérem Kiss András urat, hogy legyen kedves röviden bemutatkozni a 
közgyűlésnek. A mikrofonba legyen kedves! 
 

Kiss András Péter a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. leendő 
ügyvezetője: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselők! Kiss András 
vagyok, jelenleg az Innopark Nonprofit Kft. alkalmazásában állok kicsivel több, 
mint két éve. Annyit kell tudni rólam, hogy én hát rácalmási gyerek vagyok, de 
Dunaújvárosban jártam általános és középiskolába. Az egyetemi 
tanulmányaimat tavaly tavasszal fejeztem be a budapesti Corvinus Egyetemen, 
mint okleveles közgazdász végeztem. Az eddigi munkáim során cégeknek az 
operatív napi teendőit végeztem. Mivel a tanulmányaim során stratégiai 
menedzsment és projektmenedzsment volt a fő csapásirány, így az elméleti 
tudásom megvan egy ilyen kaliberű cég vezetéséhez, és várom a közgyűlés 
bölcs döntését. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hát, bizonyára a közgyűlés bölcsen fog dönteni, ha megengedi nekünk. Pintér 
Attila képviselő úr! 
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Pintér Attila képviselő: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Turisztikai Kft.-nél tartunk?  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
És miért váltjuk le a vezetőt? 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mórocz Erika ügyvezető bejelentette irányomba, hogy nem kívánja tovább 
folytatni. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Ja, értem, már azt hittem, lemaradtam valamiről. Köszönöm. Ezt nem tudtam. 
Elnézést! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
I. határozati javaslatról szavazunk először! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

374/2017. (V.18.) határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

2016. évi beszámolójának fogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Nonprofit Kft. 2016. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 13.702 eFt 
mérleg főösszeggel, -3.440 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) 
eredménnyel a határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint, valamint a 2017. évi 
mérleg- és eredménytervet a határozat 4. számú melléklete szerint elfogadja, egyben 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

NKft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval 
lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2017. évre prémiumfeladatot nem 
tűz ki. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

                         a polgármester 
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                       - a határozat végrehajtásában 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.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Tehát nem váltjuk le az ügyvezetőt. Távol álljon tőlem leváltani Mórocz Erika 
ügyvezetőt. A közgyűlés elfogadta a beszámolót. 
 
Az ügyvezető és a könyvvizsgáló megválasztására kerül sor! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
375/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője és könyvvizsgálója 
megválasztására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-
től, 2018. május 31-ig Kiss András Pétert új ügyvezetőnek megválasztani bruttó 
400.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 

Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő megbízatása 
lejárta miatt 2017. június 01-től 2018. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát bízza meg 
bruttó 457.200,- + Áfa/év megbízási díj mellett. 

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

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                 a polgármester                              
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                          - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                            meghozatalától számított 15 napon belül  
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-  a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
 meghozatalától számított 15 napon belül 

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

A közgyűlés elfogadta. Én megköszönöm Mórocz Erika ügyvezető több éves 
magas szakmai színvonalon végzett munkáját. Továbbra is számítok a 
munkájára személy szerint jómagam, mégpedig pont a rendezvényeken való 
rutinja, ismerete, kapcsolatrendszere miatt. A megbeszéltek alapján a városi 
rendezvények szervezésében a továbbiakban is más formában részt fog, részt 
kíván venni. És a megválasztott ügyvezetőnek, Kiss András igazgató úrnak 
pedig gratulálok, és eredményes munkát kívánok. 
 

43. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2016. évi éves 
beszámolójának, 2017. szakmai és pénzügyi tervének elfogadására, meglévő 
tagi kölcsönök rendezésére, valamint tisztségviselők megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Szemenyei István, a DKKA Nkft. ügyvezetője 
 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a kézilabda akadémiával összefüggő napirendünkre. Itt is egy éves 
beszámoló, egy szakmai és pénzügyi terv, tagi kölcsönök rendezése, valamint 
tisztségviselők megválasztása. Három, I., II. és III. pontból áll az előterjesztés. 
Először a I.-ről döntünk! Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Több millió forintokat 
görgetünk magunk előtt, mind olyat, amiről már jó lenne egyszer lemondani. És 
azt gondolom, hogy már többször elmondtam közgyűlésen, én sok esélyt nem 
látok, hogy egyáltalán visszafizetésre kerülne. Itt kérem a tisztelt gazdasági 
alpolgármester urat, nézzük meg ennek a lehetőségét, mert az, hogy minden 
évben hosszabbítunk még egy évet, még fél évet, még, még, még. Azt 
gondolom, egyszer tényleg tisztába kéne tenni ezt a dolgot. Ez vonatkozik a 
kézilabdára, akár a labdarúgásra, meg egyéb más olyan sportlétesítményekre, 
akiknek adtunk nagyon régen pénzt. Ezt jó lenne, ha egyszer fölülvizsgálnánk. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. 
 
A I. határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

376/2017. (V.18.) határozata  
a Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2016. évi éves beszámolójának, 

2017. szakmai és pénzügyi tervének elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola – Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2016. évi egyszerűsített éves beszámolóját 373.256 e 
Ft mérleg főösszeggel és -35.878 eFt mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) a határozat 
1., 2., és 3. mellékletei szerint elfogadja azzal, hogy 2017. évre prémium feladatot nem tűz 
ki, a 2017. évi szakmai és pénzügyi terve a határozat 4. számú melléklete szerint 
elfogadja, azzal, hogy a bevételek és kiadások összege megegyezik, azok eredménye 0, 
egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére.  
 
Felelős:   - a határozat közléséért  
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő:   a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  nyolc napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A II. részről! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

377/2017. (V.18.) határozata 
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. részére nyújtott 

tagi kölcsönök visszafizetési határidejének módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2015. július 02-án a 

DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.-vel (DF-DKA Nkft.-vel) 
30.000.000,- Ft (465/2015. (VI.18.) határozat alapján) összegű kötött tagi 
kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2015. november 30-ról 2018. május 31-re 
módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. számú 
mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 

                          a polgármester 



92 
 
                        - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                        - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. június 16. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2016. szeptember 23-

án a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.-vel (DF-DKA Nkft.-vel) 
40.000.000,- Ft (605/2016. (IX.22.) határozat alapján) összegű kötött tagi 
kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2016. december 31-ről 2018. május 31-re 
módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 2. számú 
mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                        - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. június 16. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2015. szeptember 29-

én a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft.-vel (DF-DKA Nkft.-vel) 
kötött 40.000.000,- Ft (547/2015. (IX.17.) határozat alapján) összegű tagi 
kölcsönszerződés visszafizetési határideje 2016. december 31-ről 2018. május 31-re 
módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat 3. számú 
mellékleteként csatolt szerződés módosításának aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                        - a szerződésmódosítás aláírására: 2016. november 15. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
És a III. részről, amelyben ügyvezetőnek a közgyűlés Szemenyei István urat 
megválasztja, valamint a könyvvizsgálóról dönt, illetve a felügyelőbizottságból 
visszahívja Mészáros Virágot, és helyette Kovács Judit Gabriellát választja 
meg. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Izsák Máté) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
378/2017. (V.18.) határozata 

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezetője, 
könyvvizsgálója megválasztására felügyelőbizottsági tag visszahívása 

és új felügyelőbizottsági tag jelölése 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-
től, 2018. május 31-ig Szemenyei Istvánt választja meg új ügyvezetőnek bruttó 
350.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. jelenlegi könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő megbízatása 
lejárta miatt 2017. június 01-től 2018. május 31-ig Viczkó és Társa Kft.-t jelöli 
35.000,- + Áfa/hó megbízási díj mellett azzal, hogy a társaság nevében eljáró 
könyvvizsgáló Viczkó József. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának 

rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdése 5) 
pontja alapján a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Eszperantó út 2-4., Cg.07-09-020044) felügyelőbizottság tagját 
Mészáros Virágot visszahívja 2017. május 31. napjával, egyúttal a társaság új 
felügyelőbizottsági tagjának Kovács Judit Gabriellát választja meg 2017. június 1. 
napjától 2020. május 31-ig szóló, határozott időtartamra. 

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

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                           - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                             meghozatalától számított 15 napon belül  
                           - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                             meghozatalától számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Gratulálok, igazgató úr. További jó munkát? Mikor van azért meccs? 
Szombaton. És az utolsó hazai, a Debrecen ellen, jövő szerdán. Hány órakor? 
18,00 órakor. És akkor ott kell átadni a bronzérmeket? Köszönöm. 
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44. Javaslat az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló egyes gazdasági 

társaságok szervezetében történő változtatásokra 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Rátérünk a következő napirendre. Egyes gazdasági társaságok szervezetében 
történő változások. 
 
I.-ről döntünk a DVG könyvvizsgáló tekintetében! 
 

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

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
379/2017. (V.18.) határozata 

 az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló 
egyes gazdasági társaságok szervezetében történő változtatásokra 

(DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.)  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
jelenlegi könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2017. 
június 01-től 2018. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi 
bizottság állásfoglalását követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

        a polgármester 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

       - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II.-ről, DSZSZ könyvvizsgáló! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

380/2017. (V.18.) határozata 
az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló 

egyes gazdasági társaságok szervezetében történő változtatásokra 
( Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.)) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. 

jelenlegi könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2017. 
június 01-től 2018. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság állásfoglalását követően.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                 a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

       - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                             15 napon belül 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

III.-ban Ferencz Kornél igazgatói meghosszabbításáról a jövő év május 31-ig 
Dunanett Kft. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
381/2017. (V.18.) határozata 

 az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló 
egyes gazdasági társaságok szervezetében történő változtatásokra 
(Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 

Szolgáltató Nonprofit Kft.) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a Dunanett 
Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-től, 2018. május 31-ig 
Ferencz Kornélt választja meg a társaság ügyvezetői feladatainak munkaviszony 
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keretében történő ellátására, változatlan feltételek mellett, bruttó 550.000.-Ft/hó 
munkabér ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Dunaújvárosi Regionális 

Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 
2017. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-től 2018. május 
31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új könyvvizsgálójának. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi 
bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és felhatalmazza jelen határozat 
mellékletét képező munkaszerződés megkötésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

       - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                            15 napon belül 
       - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                             számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A IV.-ben Ferencz Kornél megválasztása a Dunanett Nonprofit Kft., 
vagyonkezelő kft. ügyvezetőjének! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
382/2017. (V.18.) határozata 

 az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló 
egyes gazdasági társaságok szervezetében történő változtatásokra (DUNANETT 

VAGYONKEZELŐ Kft.) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a DUNANETT 

VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-től 
2018. május 31-ig új ügyvezetőnek javasolja Ferencz Kornélt a Dunanett 
Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. 
által megválasztani a társaság új ügyvezetőjének, azzal hogy a társaság ügyvezetői 
feladatait megbízási jogviszony keretében, megbízási díj nélkül látja el. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, valamint a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására, továbbá felhatalmazza a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági 
és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az alapító okirat módosítás 
és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozatban 
foglaltak szerinti aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 

        a polgármester 
        Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
                          Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

       - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                            15 napon belül 
       - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                            számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rauf Norbert társadalmi megbízású polgármester úr, az Innopark 
ügyvezetőjének meghosszabbítása.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Gombos István, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Izsák Máté) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

383/2017. (V.18.) határozata 
 az önkormányzat meghatározó befolyása alatt álló 

egyes gazdasági társaságok szervezetében történő változtatásokra 
(Innopark Nonprofit Kft.) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rauf Norbertnek, az Innopark Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-től 2018. május 31-ig 
Rauf Norbertet választja meg a társaság ügyvezetői feladatainak munkaviszony 
keretében történő ellátására, változatlan feltételek mellett, bruttó 300.000-Ft/hó 
munkabér ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. jelenlegi 

könyvvizsgálója 2017. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2017. június 01-
től 2018. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási és jogi 
bizottság állásfoglalását követően, továbbá az ügyvezető munkaszerződése 
aláírására, jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                          a polgármester 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                          - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                            15 napon belül 
       - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                            számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Pontosabban nem társadalmi megbízású polgármester, csak a település 
létszáma, a lakosság száma lehet más foglalkozási jogviszonya. Így van. Igen. 

 
33. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között 

fennálló bérleti szerződés felmondására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  dr. Kántor Károlyné, a Dunamenti Regionális Népfőiskola elnöke  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor rátérünk a Besztercei Zsolt képviselő úr által rossz helyen, rossz 
időben forszírozott napirendre. Mert én is érzékeltem, csak ha nem kezd el 
hepciáskodni, ahogy szokott egy tök másik napirendnél, és megvárta volna, és 
a kérdéseknél azt mondta volna, jogosan, jogosan, hogy ott nem jól szavaztunk, 
akkor erre nem került volna sor. Megkérem a, nyilvánvalóan, amit a Tóth 
Kálmán úr is elfogadott módosítás kapcsán és a gazdasági alpolgármester 
kollega vetette föl, azt kiüti nyilvánvalóan a május 31-es felmondását a bérleti 
szerződésnek. Jegyző asszonyt megkérem, hogy akkor rajzolja át a határozati 
javaslat pontjait. 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Igen, itt a szünetben megpróbáltuk úgy, hogy értelmes legyen, és azért az 
eredeti terv is folyamatban legyen. Tehát az első pontnak az első francia 
bekezdés végén, tehát a 2017. május 31. napjára felmondja a hivatkozott 
szerződést, amennyiben 2017. júniusi rendes közgyűlésén benyújtja az üzleti 
tervét, amellyel a közgyűlés biztosítottnak látja a bérleti díjfizetés folyamatos 
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képességét, úgy a felmondást visszavonja. Megfelel ez így? És a birtokba adás 
dátumát 2017. június 30-ára módosítja. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úr! Besztercei képviselő úr! Így gondolta? Tessék! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Én csatlakoztam Tóth Kálmán úr, képviselő úr javaslatához, tehát én azt kérem, 
hogy ne engem kérdezzen meg erről, én csak jeleztem, hogy rosszul szavazott 
a közgyűlés, hanem a Tóth képviselő úr mondja el, hogy ő hogyan látja. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hát, akkor mondja el, ha el szeretné! 
  

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Elfogadom, természetesen, így, ahogy meg van 
módosítva. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ha kérdezem, az a baj, ha nem kérdezem, az a baj. Mert egy hazaáruló párt 
helyi képviselőjétől, aki csodálkozik, hogy nem kommunikálunk, hát, nem is 
szeretnék önnel soha semmilyen formában kommunikálni.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

384/2017. (V.18.)  határozata  
a Dunamenti Regionális Népfőiskola és az Önkormányzat között fennálló 

bérleti szerződés felmondásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az alábbi dokumentumokat: 
 

- Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere által a Dunamenti Regionális 
Népfőiskola (2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19.) részére megküldött az 
Önkormányzat és a Népfőiskola között fennálló bérleti szerződést felmondó levelet, 
mely szerint az Önkormányzat 2017. május 31. napjára felmondja a hivatkozott 
szerződést, amennyiben 2017. júniusi rendes közgyűlésre benyújtja az üzleti 
tervét, amelyből a közgyűlés biztosítottnak látja a bérleti díj fizetés folyamatos 
képességét, úgy a felmondást visszavonja. 
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- a Dunamenti Regionális Népfőiskola által bérelt és az Önkormányzat tulajdonát 
képező 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan felújítására, 
karbantartására vonatkozó elszámolást és a Népfőiskola folyamatban lévő 
projektjeit, működését, anyagi helyzetét ismertető levelét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt 

dokumentumok ismeretében úgy határoz, hogy egyetért a határozat mellékletét 
képező felmondó levélben foglaltakkal és helyben hagyja a bérleti szerződés 
felmondását, tekintettel az alábbiakra: 
1. nem lát reális esélyt arra, hogy a Dunamenti Regionális Népfőiskola a jövőben 

teljesíteni tudja a bérleti szerződésből eredő kötelezettségét, azaz olyan értékben 
tud saját költségén beruházást megvalósítani a bérleményen, mely összeg fedezni 
képes az 50.000,- Ft-on felüli bérleti díj összegét; 

2. hiányolja a Dunamenti Regionális Népfőiskola azon szándéknyilatkozatát, hogy 
szerződéses kötelezettségét szolgáltatásnyújtással teljesítené. 

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

kapcsolatos intézkedések megtételére és jelen határozat közlésére azzal, hogy a 
birtokbavétel időpontja 2017. június 30. napja legyen abban az esetben, ha a 
közgyűlés a bérleti szerződés felmondását nem vonja vissza. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  

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

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szóbeli, írásbeli interpelláció benyújtására nem került sor. Szóbeli 
interpellációnak nem minősülő kérdés feltevésére van lehetőség. Tessék, 
képviselő úr! 

 
Lőrinczi Konrád képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Néhány körzeti problémát szeretnék 
megemlíteni, amelyek ugyan már elég régóta felvetésre kerültek, de még 
mindig megoldatlanok. Ezeknek a megoldását szeretném kérni. Elsősorban a 
szemeteseket szeretném kiemelni, amelyeknek a javítását szeretném kérni, 
illetve ezeknek a köztéri szemeteseknek a rögzítését. Az egyik a Széchenyi 
István Gimnázium előtt, ahol a szemetest felborították, ott kérném az ismételt 
rögzítését. A Martinovics utca 12. előtt, ahol már legalább fél éve, ha nem egy 
éve fel van borítva, és még mindig, legalább egy fél éve fel van borítva, és még 
mindig nincs rögzítve. A Batsányi utca 41. mögött a járdán is található egy 
szemetes, amelyik még mindig nem történt meg a rögzítése. Illetve a pótolni, 
tehát a pótlást szeretném kérni néhány szemetesnek, az egyik a Dózsa György 
úton, illetve a Széchenyi István sarkon volt egy szemetes, ennek a pótlását 
szeretném kérni. Illetve súlyosan megrongáltak egy szemetest a Batsányi 57-es 
lépcsőház előtti területen, ennek a pótlását szeretném kérni. Illetve, hát ezeknél 
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a pótlásoknál egyébként felmerül az a kérdés is, hogyha ez rongálás 
következtében történt, akkor ezt a biztosítótól ezeknek a költségét igényelni 
lehetne. Új szemetesnek a kihelyezését kértem, de még mindig nem történt 
meg, és a lakók ez ügyben folyamatosan keresnek, illetve időről időre említik, 
hogy még mindig nem történt meg. Ez az Erkel kert 10-es lépcsőház sarkán, a 
Vasmű út - Erkel kert 10. sarkon, illetve az Erkel kert 12., ott is egy sarkon lévő 
helyszínen kérték a lakók szemetesnek a kihelyezését. Én azt gondolom 
egyébként, hogy ez, ja, és ez kettő darab, úgynevezett karex 150-es típusnak a 
kihelyezését, ez a homokszínű, kihelyezését kérném. Víznyelőnek a tisztítását 
kértem egy vagy két közgyűléssel korábban a Korányi utca 11-nél, ez 
valószínűleg a DVCSH által elvégzendő feladat, de még nem történt meg. Ezt 
szeretném ismételten megsürgetni. Illetve van még egy olyan probléma, a 
Dózsa György út 25-ös lépcsőház előtt található egy kirakat, amelynek ugyan 
magántulajdonban van vélhetően ez a köztéri kirakat, de ennek az üvegei be 
vannak törve, balesetveszélyesek, vélhetően használaton kívül van. Az ott 
lakók jelezték, hogy ez valóban egy áldatlan állapotot jelent, ezt valamilyen 
módon rendezni kellene. Akár úgy, hogy megkeresni a tulajdonost, és jelezni, 
hogy ezt az önkormányzat átvenné, vagy a tulajdonos hozzájárulását kérni 
ahhoz, hogy az önkormányzat ezt elbontsa. Tehát valamilyen megoldás 
irányába próbáljunk meg az ügyben elmozdulni, és valóban ezt a 
balesetveszélyes állapotot oldjuk meg. Köszönöm szépen. 

 
(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:57 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét. Dr. Sürü Renáta jegyző 10:57 órakor átadta helyét dr. Molnár Attila 
aljegyzőnek.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm, képviselő úr. Szabó Zsolt képviselő úré a szó. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Két dologgal 
kerestek meg városlakók, amiben szeretném kérni a városüzemeltetési osztály 
közbenjárását. Az egyik szintén a szemetesekhez kapcsolódik, több lakó is 
megkeresett, hogy a szelektív hulladékgyűjtők tövébe le van dobva a szemét. 
Én szeretném kérni, hogy erre jobban figyeljenek oda az illetékesek, ha kell, 
gyakrabban ürítsék, mert tényleg nagyon nem szép látvány. Azt gondolom, 
hogy egy kis odafigyeléssel sokat lehetne ezen is javítani, úgyhogy én kérem az 
illetékeseknek a munkáját, a közbenjárását ebben. A másik, amiben 
megkerestek, hogy itt a tavasz, elkezdtek nőni a fák is. A Dózsa György úti 
úton, hogyha valaki autóval közlekedik, akkor van két zebra, ahol úgy nőnek a 
fának, amik még nincsenek megmetszve, hogy van egy árnyékos rész, ahol, 
hogyha valaki lelép a zebrára, akkor szembesütő nap mellett takarásban van, 
úgyhogy szeretném kérni, hogy majd nézzék meg, hogy az ott lévő fákat meg 
kell-e metszeni. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. A fákkal kapcsolatban azért nyilván ön is látja, hogy 
folyamatos visszavágások, visszametszések vannak. Ugyanakkor a szelektív 
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hulladékgyűjtő kérdése egy örökzöld téma. Sajnálatos módon az emberrel van 
a probléma. Azokkal az emberekkel, azokkal a renitensekkel, akik rendre a 
figyelmeztetések, az újságcikkek, a híradásokban megjelent hírek ellenére és 
kérések ellenére egyszerűen nem hajlandóak. Ami sajnálatos, az pedig a 
vidékről Dunaújvárosba hordott szemetek nagysága, hisz nemes 
egyszerűséggel zsákba rakják, a kocsi csomagtartója, megállnak, és zsákostól 
kiteszik. Tehát sok esetben, ebben a kérdéskörben kellene valami okosat 
kitalálni bármelyikünknek, akár önnek is természetesen, és tegyünk az ellen, 
hogy a város ilyen képét mutassa akkor, amikor egyébként szemmel láthatóan 
szép a város. Takarítják, a fákat visszametszik, a fűnyírások, a rengeteg eső és 
nap mellett rendre megtörténnek, tehát ilyen szempontból én azt gondolom, 
hogy természetesen a jogos igényű felvetés mellett ezt korrigálni kell, de az 
emberek figyelmét innen is szeretnénk felhívni a közgyűlési teremből, hogy 
figyeljenek oda. Hingyi László képviselő úré a szó. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Csatlakoznék az ön szavaihoz. 
Természetesen egyetértek én is, és pontosan ebben az ügyben szeretnék én is 
hozzászólni, hogy az Aranyvölgyi út – Magyar út sarkán lévő Spar áruháznak a 
parkolója nagy örömömre két hete kitakarították nagyon szépen. Elvitték 
mintegy két nagy konténerre való szemetet, és most arra járva újra látom, hogy 
az ott kihelyezett ilyen ruhagyűjtő ládák mellé most már ilyen babakocsi 
darabokat dobálnak oda. Én kérném az illetékeseket, hogy ennek a két 
gyűjtőedénynek, mivel hogy ott már nem működik élet, én nem hiszem, hogy 
annak valós helye lenne ott. Azt kérném onnan elszállíttatni, hogy ne egy 
szemétgyűjtő hely legyen. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Tóth Kálmán képviselő úré a szó.  

 
Tóth Kálmán képviselő: 

 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Először is, engedje meg, 
hogy köszöntsem itt a közgyűlésben, és nagyon sok erőt, egészséget kívánjak. 
Örülök, hogy visszatért közénk, és tényleg azt kívánom, hogy együtt tudjunk 
dolgozni, és ebből egyezség legyen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
És amivel én kapcsolatban szeretnék szólni, hogy a Bagolyvárnál szóba került 
a szelektív hulladékgyűjtőknek az eltávolítása. A városüzemeltetéssel közösen 
arra jutottunk, hogy mivel, hogy térfigyelő kamerarendszer lesz kihelyezve arra 
a helyre, azt megvárjuk, míg a térfigyelő kamera kiépítésre kerül, és utána, ha 
nem fog változni a helyzet, akkor ismételten szóba kerül ennek az eltávolítása. 
Köszönöm szépen. 
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Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm szépen. Hát, először is szeretném megköszönni a jókívánságokat. 
Bizonyára sokan tudják, tudjátok, hogy egy sajnálatos térdprotézis műtéten 
estem át. Ahhoz képest, hogy hat-nyolc hónap, egy év a felgyógyulási idő, két 
hónap után munkába álltam. Örömmel jelentem, a mankót is elhagytam. 
Úgyhogy ez a kérdés részemről tisztázódott. Annyit elöljáróban, hogy a jövő évi 
választásokat követően, a parlamenti választásokat követően a bal térdemet is 
megműtik. Az érdekessége a dolognak, hogy most a jobb térdembe helyezett 
protézis mellett kifejezetten érzem a bal térd fájdalmait. Tehát, most tudom, 
hogy mi a különbség a két dolog között. Ezt a kis kitérőt, elnézést, hogy 
megengedtem magamnak, de azt gondoltam, hogy illik ilyen szép jókívánságok 
után néhány gondolatot megfogalmazni. Köszönöm. És akkor Cserni Béla 
képviselő úré a szó. 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is 
üdvözlöm, hogy itt van közöttünk megint, és hogy jó a térde, meg lesz majd 
akkor ezek szerint egy másik is.  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Én egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék ismételten kérni. Én többedszerre 
jegyzem meg, és hát ezzel kapcsolatban valóban szeretnék egy sürgető, akár 
helyszíni bejárást is kezdeményezni. Hogyha esik az eső, ez a Mester 
Cukrászda előtti járdaszakasz, vagy útszakasznak, ami a Váci utca 
parkolójához megy be, ott minden esős alkalommal olyan tócsa áll meg, hogy 
gyakorlatilag nem lehet átkelni gyalogszerrel az úttesten, és hát ugye ez egy fő 
közlekedési útvonal, ahogy megy a Váci út felől a Római körút felé a járda és az 
úttest. Hát, itt az alapvető baj az, hogy egy csatorna ugye el van helyezve az út 
bejáratánál, csak a víz az valahogy nem odafele folyik, ahol a csatorna van. 
Ugye ez a felújítás után készült el ez az útszakasz. Vélhetően ezt még 
garanciális javításba meg lehetne javíttatni. Egy a lényeg, hogy a víznek oda 
kéne folyni, ahol el tud folyni. Tehát én kérném, hogy ezt nézzük meg. Illetőleg 
a másik gyakorlati visszatérő gond az a Fáy utca háta mögötti lépcsőszakasz, 
és annak a szemetessége. Én nagyon kérném azt, hogy ennek a takarítását, 
azt előzőleg is kértük, és hát ugye egy alkalommal meg is történt, illetőleg, hogy 
egy szemeteskuka legyen elhelyezve kb. a lépcső felénél. Lehet, hogy ez 
kevés, lehet, hogy még fent is, lent is kell több szemetest tenni. Iszonyú 
mennyiségű szemét halmozódik itt a kiserdői szakaszon fel. Én azt is el tudom 
képzelni, hogy esetleg jó volna a lépcsőkorlát mellett ilyen egy-egy méternyi 
sávot a bokrosból kivágatni, mert egyszerűen az látszódik, hogy a szél viszi a 
nejlonzacskókat, egyéb, és ezek, ahogy felakadnak a bokroknak a lombján, hát 
eléggé olyan harlemi hatást kölcsönöz, és ugye ez a Római már nem ugyanaz 
a Római. Tehát itt nem lehet ilyen szemét. Köszönöm, ennek a megoldását 
kérném még. 
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Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm szépen. Hát, néhány gondolatot én is szeretnék megfogalmazni, 
néhány kérést feltétlenül. Az egyik a Barátság városrészben a Barátság útjának 
az akadálymentesítésének a kérdése. Sajnálatos módon tudjuk, elég sok idős 
ember él abban a városrészben. És ilyen kis kerekes kerettel közlekedőknek 
borzasztó nehézséget okoz a Barátság úti járdákon való közlekedés. És van ott 
néhány olyan süllyedés, amit szintén hasonló okok miatt meg kellene szüntetni. 
A másik dolog, a vandalizmusnak nincs határa. Itt több képviselő-társam 
elmondta saját körzetére vonatkozó gondjait, problémáit. Hát, sajnos 
hasonlóakról tudok beszámolni. A Duna sor 1-11. mögötti és a Gagarin tér 
közötti részen betonostól rugdosták ki a padot, és tették tönkre. Ugyanakkor a 
kérésem az, hogy a Panoráma úti sétányon vagy sétány melletti padok 
rehabilitációja is el kell, hogy következzen. Tehát én azt gondolom, hogy 
nagyon sok ilyen vandál esemény, tehát a szemét mellett ez a másik olyan 
kardinális kérdés, amin a rendőrség közreműködésével valóban segíteni kell. 
És van még egy sajnálatos probléma, a város üzletei, így a Lidl, vagy akár az 
Aldi áruház környékén sajnálatos módon újra megjelentek azok a hajléktalanok, 
akik több esetben erőszakkal veszik el a bevásárló kosarakat a száz forint 
reményében. Az idős emberek sajnálatos módon nem tudnak határozottan 
fellépni, közbelépni, tehát itt e tekintetben is valamilyen megoldást kell, hogy 
találjunk. Köszönöm szépen. Egyéb hozzászólás és észrevétel hiányában a 
nyílt ülést berekesztem. Három perc szünetet rendelek el, és folytatjuk 
munkánkat. Köszönöm. 

 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 
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