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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 15-ei 

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. Izsák Máté                  képviselő  
9. Lassingleitner Fruzsina képviselő 
10. Lőrinczi Konrád         képviselő 
11. Nagy Zoltánné  képviselő 
12. Pintér Attila képviselő 
13. Szabó Zsolt képviselő 
14. Sztankovics László   képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Tóth Kálmán 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 
Petrovickijné dr. Angerer 
Ildikó 

környezetvédelmi vezető ügyintéző 

Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Engyel László gazdálkodási vezető ügyintéző 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Kozma Csilla belső ellenőrzési osztály osztályvezetője 
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Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója, Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 
Dr. Ruzicska Renáta Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 

Hivatal hivatalvezető-helyettese 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 

 
A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Bánki Ágnes Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda 

Bizottságának elnöke 
Erős István KNYKK Zrt. Fejér megyei helyi személyszállítási 

üzletágvezetője 
Dr. Kántor Károlyné Dunamenti Regionális Népfőiskola elnöke 
Tóth Éva József Attila Könyvtár igazgatója 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Pribil Sándor Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának 

elnöke 
Farkas Lajos Intercisa Múzeum igazgatója 

 
 
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 Közgyűlésének júniusi rendes ülését megnyitom. Nagy 
tisztelettel köszöntöm kínai vendéghallgatóinkat, akik a közgyűlés elejét 
fogják a tanárnő segítségével nyomon követni. És átadom a szót 
sajtószóvivő asszonynak. 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata szomorúan értesült Páli 
Zsuzsanna építész, közgazdász, urbanista, volt dunaújvárosi, Fejér 
megyei és székesfehérvári főépítész asszony hosszú és méltósággal 
viselt betegséget követő haláláról. Páli Zsuzsanna  2013-ban „Főépítészi 
Életmű Díj”-at kapott a közigazgatásban, az önkormányzatok érdekében 
kifejtett kimagasló, példaértékű, magas színvonalú megyei és városi 
főépítészi munkájáért, melyet lelkiismeretesen, a köz szolgálatáért 
felelősséggel látott el. Teljes főépítészi/építészi munkásságával példát 
adott a harmonikus, értékelvű településfejlesztés-rendezés humánus, 
szakmailag elkötelezett útjáról. 2017. május 12-én, hosszas betegség után 
távozott el közülünk. Dunaújváros főépítészeként nevéhez köthető számos 
hangsúlyos városképi kialakítás, munkáját 1990-től 2001-ig végezte a 
városunkban. Csodálatos személyiségét, bölcsességét, iróniáját őrizzük 
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méltón, szeretettel. Dunaújváros MJV Önkormányzata osztozik családja 
és hozzátartozói fájdalmában. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérem önöket, hogy egy perces felállással emlékezzünk főépítész 
asszonyra. 
 

(A teremben jelen lévők egy perces néma gyásszal megemlékeztek Páli 
Zsuzsannáról.)  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Nagyon köszönöm. Foglaljanak helyet! Ülésünk határozatképes. Dr. Ragó 
Pál alpolgármester úr igazoltan van távol, valamint Tóth Kálmán képviselő 
úr is jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltság miatt nem tud részt venni a mai 
ülésen. Indítványozom, hogy a közgyűlés a tárgysorozatból ne tárgyalja 
meg a 49. napirendi pontot további egyeztetés indokával, javaslat a 
dunaújvárosi alapellátást végző orvosok ellátására című napirendet. A 
többi napirenddel kapcsolatban látom, hogy hozzászólás, javaslat nincsen.  
 
Akkor a 49. napirend kivételével a nyílt ülés maradék napirendi pontját 
elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
386/2017. (VI.15.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak 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 Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati 



4 
 

ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.1.) önkormányzati 
rendelet módosítására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására, illetve Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 368/2017. (V.18.) határozata kiegészítésére 

 
7. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) 

önkormányzati rendelet módosítására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló 52/2011. (XI.18.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
 

10. Javaslat a Modern Városok Programhoz tartozó projektekkel kapcsolatos 
tájékoztató elfogadására 
 

11. Javaslat Modern Városok Program keretében az „áruforgalmi csomópont” 
elnevezésű beruházással kapcsolatos döntések elfogadására 
 

12. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. prioritásra támogatási kérelem benyújtására 
 

13. Javaslat Dunaújváros Rácdomb részletes geotechnikai – mérnökgeológiai 
vizsgálatának elfogadására és a geotechnikai védekezéshez szükséges döntések 
meghozatalára 

 
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-
december hónap – 1. sz. módosítására 

 
15. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 

 
16. Javaslat a Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található épület (volt Juharos 

vendéglő) felújítására 
 
17. Javaslat a Dunaújváros, Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében 

elhasznált villamos energia E-On részére történő kiegyenlítésére 
 
18. Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, 

parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira 
 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 

környezetébe (hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére 
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20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési terve 1. számú módosítására 

 
21. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 

rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 

 
22. Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatásáról szóló pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK 
Zrt. részére 
        

23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) 
határozata 2. és 3. pontjai módosítására, a társasági általános költség és 
pénzügyi műveletek eredményének megtérítésével kapcsolatosan 
 

24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) 
határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés módosítására 
 

25. Javaslat sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
 

26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatt fennálló 
helyiséghasználati, helyiségbérleti és használati jogot alapító szerződések 
módosítására 
 

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. 
számú módosítására, Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. 
irodahelyiség és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 
 

28. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves 
beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a 
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálására 
 

29. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves 
beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a 
Dunaújváros Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálására 
 

30. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 
intézkedési terv módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 
 

31.  Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola üzleti tervének elfogadására 
 

32. Javaslat Rácalmás Város Önkormányzata elszámolásának elfogadására – 
sebességcsökkentő sávelhúzás – Hankook – Dunaújváros északi terület 
iparterület 
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33. Javaslat a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére (DVG Zrt. ajánlata) 
 

34. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő 
lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2016. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, lakásbérleti díjtartozások leírására 
 

35. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi ingatlankezelési terve 
elfogadására 

 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. között a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon 
található épület őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására 
 

37. Javaslat forráshely biztosítására Strandröplabda Országos Bajnokság, DVG Zrt. 
és a Magyar Röplabda Szövetség által történő lebonyolításhoz 
 

38. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye működési feltételei biztosítására 

 
39. Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának és SZMSZ-ének módosítására 

 
40. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájának névváltoztatására; a 

Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
 

41. Javaslat állásfoglalás kialakítására a hajléktalan ellátórendszer további 
működtetésére 
 

42. Javaslat a kulturális alapítványok 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók 
tudomásulvételére 
 

43. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 
2016. évi beszámolóinak tudomásulvételére  

 
44. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására 

vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
 

45. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi 
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
 

46. Javaslat a Szilágyi Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítására 
 

47. Javaslat a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosítására 

 
48. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati 

szolgálat 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
 
49. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Krizsán Gáborral háromoldalú 

feladatellátási szerződés megkötésére 
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50. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(DBKEF) ügyrendjének elfogadására 
 

51. Javaslat a horvátországi Vukovárral testvérvárosi kapcsolat kialakítására 
 

52. Javaslat az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepek és kiemelt városi 
rendezvények akadálymentesítésére vonatkozó szándékának kifejezésére, az 
akadálymentesítéshez szükséges további feladatok meghatározására 
 

53. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására 
 

54. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2016. évi 
beszámolójának elfogadására 
 

55. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatásetikai 
alapelveiről és az etikai eljárás rendjéről szóló szabályzat elfogadására 
 

56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
elfogadására és kiadására 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek tanácskozási jogot biztosítani meghívott 
vendégeinknek! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
387/2017. (VI.15.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. június 15-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek köztisztviselő kolleganő számára a 
jegyzőkönyvvezetés jogát megadni! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserna 
Gábor), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – megválasztotta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
388/2017. (VI.15.) 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: 
 

A zárt ülés napirendi pontjaiból indítványozom, hogy zárt ülésen tárgyalja 
a közgyűlés a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön 
rendezése című napirendi pontot. 
 
Aki ezzel egyetért, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére 
biztosított tagi kölcsön rendezésére” című napirendi pontot zárt ülésen – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
389/2017. (VI.15.) határozata 

„Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön 
rendezésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. június 15-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett 
Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön rendezésére”, zárt ülés tartását rendeli 
el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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A másik kettőt vagy törvényi oknál fogva, vagy azért, mert az érintettek 
kérték, hogy zárt ülésen legyen, tehát a kitüntetési ügy ugye eleve, a 
másinál pedig a Móricz iskola kapcsán az érintett házaspár kérte a zárt 
ülésen való tárgyalást. 
 
Így akkor a három napirendi pontot, aki támogatja, a zárt ülésen való 
megtárgyalásukat, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
390/2017. (VI.15.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 15-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj” adományozására 

 
2. Javaslat elhelyezési igény teljesítésére 

 
3. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön rendezésére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

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

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyására 
Előadó: a polgármester 
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4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. 
(XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.1.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előadó: a jegyző 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására, illetve Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 368/2017. (V.18.) határozata kiegészítésére 
Előadó: a polgármester 

 
7. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) 

önkormányzati rendelet 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 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelete 
megalkotására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló 52/2011. (XI.18.) 
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

10. Javaslat a Modern Városok Programhoz tartozó projektekkel kapcsolatos 
tájékoztató elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

11. Javaslat Modern Városok Program keretében az „áruforgalmi csomópont” 
elnevezésű beruházással kapcsolatos döntések elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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12. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. prioritásra támogatási kérelem benyújtására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

13. Javaslat Dunaújváros Rácdomb részletes geotechnikai – mérnökgeológiai 
vizsgálatának elfogadására és a geotechnikai védekezéshez szükséges döntések 
meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-
december hónap – 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 
 

15. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
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 
 

16. Javaslat a Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található épület (volt Juharos 
vendéglő) felújítására 
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 Dunaújváros, Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében 

elhasznált villamos energia E-On részére történő kiegyenlítésére 
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 
 
18. Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, 

parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 

környezetébe (hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére 
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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 
 

20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési terve 1. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
21. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 

rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
22. Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatásáról szóló pályázat benyújtására és a támogatás átadására a KNYKK 
Zrt. részére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) 
határozata 2. és 3. pontjai módosítására, a társasági általános költség és 
pénzügyi műveletek eredményének megtérítésével kapcsolatosan 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) 
határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó 
vállalkozási szerződés módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

25. Javaslat sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatt fennálló 
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helyiséghasználati, helyiségbérleti és használati jogot alapító szerződések 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. 
számú módosítására, Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. 
irodahelyiség és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

28. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves 
beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a 
Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

29. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves 
beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, valamint a 
Dunaújváros Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

30. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 
intézkedési terv módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

31. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola üzleti tervének elfogadására 
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 

 
32. Javaslat Rácalmás Város Önkormányzata elszámolásának elfogadására – 

sebességcsökkentő sávelhúzás – Hankook – Dunaújváros északi terület 
iparterület 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

33. Javaslat a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére (DVG Zrt. ajánlata) 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

34. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő 
lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2016. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, lakásbérleti díjtartozások leírására 
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Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

35. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi ingatlankezelési terve 
elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. között a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon 
található épület őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

37. Javaslat forráshely biztosítására Strandröplabda Országos Bajnokság, DVG Zrt. 
és a Magyar Röplabda Szövetség által történő lebonyolításhoz 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

38. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye működési feltételei biztosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
39. Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának és SZMSZ-ének módosítására 

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

 
40. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájának névváltoztatására; a 

Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

41. Javaslat állásfoglalás kialakítására a hajléktalan ellátórendszer további 
működtetésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

42. Javaslat a kulturális alapítványok 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolók 
tudomásulvételére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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43. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 
2016. évi beszámolóinak tudomásulvételére  
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
44. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására 

vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

45. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi 
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

46. Javaslat a Szilágyi Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

47. Javaslat a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosítására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

48. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati 
szolgálat 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

49. Javaslat a dunaújvárosi alapellátást végző orvosok támogatására 
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 
 

50. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Krizsán Gáborral háromoldalú 
feladatellátási szerződés megkötésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

51. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(DBKEF) ügyrendjének elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
 

52. Javaslat a horvátországi Vukovárral testvérvárosi kapcsolat kialakítására 
Előadó: a polgármester 
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53. Javaslat az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepek és kiemelt városi 
rendezvények akadálymentesítésére vonatkozó szándékának kifejezésére, az 
akadálymentesítéshez szükséges további feladatok meghatározására 
Előadó: a polgármester 
 

54. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
 

55. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2016. évi 
beszámolójának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
 

56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatásetikai 
alapelveiről és az etikai eljárás rendjéről szóló szabályzat elfogadására 
Előadó: a jegyző 
 

57. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 
elfogadására és kiadására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj” adományozására 

Előadó: a polgármester 
 

2. Javaslat elhelyezési igény teljesítésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

3. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. részére biztosított tagi kölcsön rendezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési 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: 
 

Rátérünk az első napirendi pontra, mely beszámoló a polgármesteri 
hivatal egy hónapos munkájáról. Önöké a hozzászólás lehetősége. Szabó 
képviselő úr, Párbeszéd Magyarországért Párt! 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
elsősorban információt szeretnék kérni öntől. Itt járt nem is olyan régen 
Karácsony Gergely a Párbeszéd miniszterelnök-jelöltje, és a Dunaferr 
kapcsán a Dunaferr helyzetéről is tájékozódtunk, és azért az látszik, hogy 
ez a tulajdonosváltás, ami kérdéses, hogy van, nincs, pontosan hogyan 
tart, ez azért joggal kelt aggodalmat az ott dolgozókban. Joggal 
gondolhatják azt, hogy ők most egy olyan átmeneti időszakban vannak, 
aminek nem teljesen látni a végét. Úgyhogy én polgármester urat 
szeretném kérni, hogy a közgyűlést tájékoztassa, hogy bármilyen hivatalos 
vagy nem hivatalos megkeresés érkezett-e ez a tulajdonosváltás kapcsán, 
illetve, hogy szerintem nagyon fontos lenne a továbbiakban is olyan állami 
támogatásokat valamilyen önkormányzati közreműködés mellett adni a 
Vasműnek, amivel környezetvédelmi fejlesztéseket tudnak végrehajtani, 
amivel megmaradhatnak a munkahelyek. Tudjuk, hogy lassan majd a 
kokszoló felújítása is újra napirenden lesz. Vannak más sürgős 
elvégzendő feladatok is. Azt gondolom, hogy a mindenkori 
városvezetésnek feladata, hogy a mindenkori kormánynál ennek az 
elvégzéséért közbenjárjon. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Sajnos az a helyzet, hogy semmifajta megkeresés nem érkezett az 
önkormányzat felé. Úgy próbálunk úgymond hivatalosan információt 
„gyűjteni”, hogy elég gyakran ugye Galambos képviselő úrral részt 
veszünk a Foglalkoztatásért Acélalapítvány kuratóriumi ülésén, mely 
kuratóriumnak elnöke – hogy hívják a hölgyet, dr. Sevcsik, doktor nélkül – 
Sevcsik Mónika vezérigazgató-helyettes, cégvezető helyettes asszony, és 
ott szoktunk foglalkozatásra, illetve egyéb ügyekre rákérdezni. Egyébként 
hivatalos megkeresés nem érkezett semmilyen formában a Városháza 
irányába. A szakszervezet kezdeményezett nemrégen egy találkozót. Még 
a legutóbbi találkozókon is abban maradtunk, hogy viszonylagos 
rendszerességgel negyedévente leülünk Borbély úrral, Mucsi úrral, hogy 
legalább, úgymond ha másképp a vezetés részéről nem, de a 
munkavállaló oldal felől mindenképpen a napi aktuális kérdésekről tudjunk 
tájékozódni. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Nekem is egy-két kérdésem lenne. Szepesi alpolgármester 
úrtól kérdezném, hogy lőtér ügyben van-e fejlemény, érkezett-e már 
valamilyen állami előírás vagy leírás egyáltalán, hogy mit terveznek, hogy 
terveznek. Ugye január 19-én hogy bejelentette kancellár miniszter, ez 
érinteni fogja Dunaújvárost, és Dunaújvárosnak szüksége lenne egy új 
helyen működő lőtérre, mert a jelenlegi helyen még mindig a lakók 
tiltakoznak ellene. Életveszélyes, illetve hát a fokozott tevékenység miatt 
borzasztó hanghatások vannak, ez megint a múlt hétvégén is kiderült. 
Kérdezni szeretném polgármester urat, hogy a májusban feltett 
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kérdésemre nem kaptam választ a dunaújvárosi nyugdíjasok pünkösdi 
pénzével kapcsolatban. Most sem látom az előterjesztések között. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Majd mondom. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Rendben. Tehát akkor arra fogok kapni választ, hogy azzal mi a helyzet. 
Mert ugye tavaly, amikor időközi választás volt, akkor érdekes módon 
tudták pünkösdre időzíteni. Most ez valahogyan nem sikerült. Nem tudom, 
hogy lesz-e belőle valami, vagy nem, de majd polgármester úr elmondja. 
Vántus Judit asszonytól kérdezném, megkaptam a válaszát, köszönöm 
szépen, ez a B-Trend Kft. ingatlanvásárlása. Ezt is visszadobta a 
kormányhivatal? Csak egy kérdésem lenne. Mert ugye amikor a levélben 
idézi az általam elmondott mondatot, ugye én azt én mondtam, hogy a 
papírgyári víztoronynál eladtuk a közutat, ami átment a hivatalon, és a 
Fejér Megyei Kormányhivatal dobta vissza. Ezt a B-Trendet is 
visszadobta?  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Legyen kedves válaszolni! A mikrofon be van kapcsolva, osztályvezető 
asszony? Most lesz jó. 
 

Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető: 
 
Tehát én nem így fogalmaznék, hogy visszadobta, hiszen tudjuk, és az 
előterjesztésből is kiderült, hogy az önkormányzat tudta, hogy ez 
forgalomképtelen vagyon, ezért a forgalomképesek közé sorolta egy 
rendeletmódosítással. Ezt követően az egész utat, tehát nemcsak azt a 
szakaszt, amelyik az adásvétellel érintett, a telekalakítást kellett 
módosítani, és az egész utat kellett átminősíteni forgalomképessé. Majd 
amikor megtörténik a telekalakítás, azt a szakaszt, amely nem képezi az 
eladás tárgyát, csak az marad forgalomképes, és amelyik pedig egyébként 
is út marad, azt visszaminősíteni kell forgalomképtelenné. Tehát most ez 
az eljárás, tehát maga ez az eljárás mód változott, hogy nem lehet már 
egységesen a földhivatal elé úgy beadni ezeket a gyakorlatilag rajzokat, 
hanem előzőleg át kell minősíteni, és amikor átminősítettem, azt követően 
lehet csak beadni a szerződést, tehát nem lehet egy eljárás alatt. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Parancsoljon! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
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Köszönöm szépen. Ezt én értettem, csak ugye, hogyha azt a 
kormányhivatal nem dobta vissza, én pedig arra céloztam az elmúlt 
közgyűlésen, tehát amire én gondoltam, erre rossz választ kaptam. Tehát 
amire én gondoltam, az a Hamburger Hungáriának volt a területvásárlása, 
amit tavaly év végén szavaztunk meg ugye, és január 19-én a 32. 
napirend volt az, amiben szavaztunk a Hamburger Hungária részére ugye 
újból a szerződés megkötésére. Mert a Fejér Megyei Kormányhivatal 
elutasította a Hamburger Hungária Kft. tulajdonjog bejegyzését. Tehát, 
amikor én azt mondtam, hogy visszadobta a megyei kormányhivatal, akkor 
erre gondoltam, hogy a megye kormányhivatal elutasította. Tehát én nem 
a B-Trendre gondoltam, hanem a Hamburger Hungária Kft.-re, és ezzel 
kapcsolatban említettem meg a hivatali hibát, de hát ez egy másik 
történet. Köszönöm szépen. Hatvankilenc oldalas mellékletet kaptam a 
levélhez, végignéztem, de nem az érintett cégről kaptam meg a választ. A 
napelem parkkal kapcsolatosan a polgármesteri beszámolóban az 1. 
napirend mellékletében olvastam ugye, hogy megkötötték a bérleti 
szerződést. Tehát most már nyilvános, ezért amikor én ezt megkérdeztem 
a május 9-ei közgyűlésen, sajnos akkor nem volt itt Szepesi úr, hogy mi az 
oka annak, hogy a napelem park területének a bérleti díja a tíz év alatt, 
vagyis hát arra az időszakra, amíg bérbe veszik, folyamatosan csökken. 
Tehát ugye az első évben még egymillió-háromszáz, aztán a hatodik évtől 
már csak nyolcszáz, a tizenegyedik évtől meg csak négyszázötvenezer 
forintba állapodtak meg, akkor erre itt nem kaptam választ. Szepesi úr 
biztos meg tudja mondani, hogy mi az oka, hogy egy tizenöt éves bérleti 
szerződésben a legvégén egyharmadára csökken a bérleti díj. Nem 
találtam benne logikát, de ha elmondja, akkor biztosan meg fogom 
hallgatni. Azt pedig örömmel olvastam jegyző asszony levelében, hogy 
Gál Roland végre nem tag már sehol, tehát a közgyűlés egyetlen 
bizottságának, munkacsoportnak és gazdasági társaság 
felügyelőbizottságának sem tagja. Hát végre sikeresen ezt a feladatot is 
abszolválta az önkormányzat. Egyetlenegy kérésem lenne még, ami 
általános jellegű, és az összes napirendi előterjesztésre vonatkozik, ami 
éppen tartalmaz ilyet. Ma is vannak ilyen napirendek, ahol ingatlanokat 
érint az adott napirend. Mindig, évek óta folyamatosan ugye a helyrajzi 
számok vannak megadva ezekbe az előterjesztésekbe, én hadd kérjem 
azt, hogy amikor helyrajzi számmal van érintve egy terület, - hát ugye a 
képviselő az nem egy földhivatal fejben, tehát én be tudok menni a 
földhivatalba, ki tudom kérni, meg tudom nézni, hogy adott esetben melyik 
helyrajzi szám hol van, mert a földhivatal ott van tőlem harminc méterre –, 
de én azt javaslom, hogy ezeknél az előterjesztéseknél legyen ott mindig, 
hogy természetben a Kis Pista utca 6. szám alatt található vagy valami 
megközelítési pont, mert nagyon sok olyan előterjesztés van, amibe 
tényleg csak a helyrajzi szám szerepel, és akkor az ember keresgél, hogy 
merre is lehet ez az ingatlan, miről van szó, egyáltalán miről beszélünk, 
miről szól a napirend. Egyelőre ennyi. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez teljesen jogos, mi a Dorkota úrral ezt kértük húsz évig a hivataltól. Sose 
írták oda, úgyhogy önnek abszolút igaza van. De egyébként nem hiszem, 
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hogy egy bonyolult dolog lenne, és nem hiszem, hogy a képviselőnek 
ezért el kellene menni a földhivatalba. A napirendet lezárom, és szeretnék 
néhány dologra reagálni. Besztercei képviselő úr utóbbi, utolsó előtti 
kérdésére megkérném a hivatalt, hogy írásban adjon majd választ. És 
néhány fontos eseményről szeretném önöket tájékoztatni, ha megtalálom 
a papírt. A legutóbbi közgyűlés után, amikor a pünkösdi nyugdíjas 
támogatás szóba került, akkor megkérdeztem jegyző asszonytól, hogy 
van-e erre mód. Jegyző asszony tájékoztatása alapján az idei éves 
költségvetésbe egy ilyen opció lett beépítve, mégpedig a karácsonyt 
megelőző, 2017 végén, úgyhogy mivel önnek teljesen jogos volt a 
felvetése, ezért indítványoztam jegyző asszonynál, hogy a 2018-as évben 
legyen kettő opció mindenféleképpen beépítve, az egyik húsvétkor, a 
másik pedig karácsonykor, tehát a két legfontosabb egyházi ünnep 
esetében. Remélem, megfelelő volt a válaszom a kérdésére. Lőtérrel 
kapcsolatban szeretném megkérdezni alpolgármester urat, hogy kíván-e 
reagálni. Szeretném megkérni Izsák képviselő urat, hogy röviden 
tájékoztasson a tegnapi sajtótájékoztatójáról bennünket.  
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, tegnap részt vettem a lőtérnek a 
sajtótájékoztatóján, ahol elég megnyugtató válaszokat kaptunk elég sok 
kérdésre. A lőtér az elmúlt hét évben folyamatosan fejlődik, ez mind a 
belső és a külső tereken is látszik. Ami nagyon fontos, és ezt többször is 
kihangsúlyozta Gazda úr, igazságügyi szakértő, aki elég komoly és eléggé 
független, bármit nem talál rendben, vagy hiányosságot talál, akkor 
ugyanúgy elkéri a díját, és azt mondja, hogy egy év múlva találkozunk, és 
ő mindent rendben talált. Papír van róla, hogy kilövés gyakorlatilag 
lehetetlen. Tehát ezzel is szeretném megnyugtatni a lakosságot, hogy erre 
hivatalos papírja van a lőtérnek. És azt hozzátenném, hogy elég sokat 
használják a lőteret, mind a rendőrségtől, mind pedig a sportolókon át 
egészen gyermekektől nyugdíjasokig elég komoly sportélet folyik ott, és 
még annyit szerettem volna hozzátenni, hogy természetesen Gazda úr azt 
is elmondta, hogy bárkit szívesen lát a lőtéren, és ha bármilyen kérdés 
felmerül, akkor ő szívesen válaszol bárkinek a képviselők közül is. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Az elmúlt időszak… Tessék, képviselő úr!  
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen. A lőtérrel kapcsolatban csak azért kértem szót, mert 
ugye a lőtérről került szó. Hadd idézzek kettő jegyzőkönyvből, ami papír, 
tehát megtalálható. Hegyi István az Igazságügyi Rendészeti Minisztérium 
Bűnügyi Szakértő és Kutatóintézet kriminalisztikai szakértő osztály 
igazságügyi fegyverszakértő írta: „Az ország összes fedetlen lőtere 
vonatkozásában megállapítható, hogy azt nem lehet kizárni, hogy 
gurulatból kikerülhet lövedék a lőtérről. Nem lehet behatárolni, hogy egy 
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gurulatot kapott lövedék mekkora távolságra juthat” stb. stb. Budavári 
Árpád rendőr őrnagy, bűnügyi osztályvezető akkori leveléből idézek vagyis 
jegyzőkönyvéből: „A lövedék nem közvetlenül kilőve, hanem a földön 
irányt változtatva csapódott be a fenti címen lévő lakás erkélyajtajának 
üvegén. Az ilyen jellegű kilövést nem lehet elkerülni, mivel a lőtér nem 
fedett, és csak a teljesen fedett lőterek esetében a kilövést, illetve a 
gurulatot kapott lövedék lőtérről történő kikerülését megakadályozni.” 
Tehát egyértelmű, hogy nem arról van szó, hogy a lőállásból kifelé 
lövöldöznek a lakosokra, hanem balesetekről van szó, amit nem lehet 
kivédeni adott esetben. Ez előfordulhat véletlenül bármikor, úgy ahogy 
eddig is előfordult. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tessék! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm. Egy gondolattal szeretnék csak reagálni. Ezt én is 
megkérdeztem a tegnapi nap folyamán. Direkt lejjebb vitték az alsó 
szintnek a mértékét az előírtnál, és direkt több méterrel megemelték a 
domboknak a magasságát és a szélességét is, ez ebben az évben 
történtek meg ezek a munkálatok. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tizenharmadik alkalommal zajlódott le ugye a családi hétvége 
Dunaújvárosban igen nagy sikerrel, még Barta képviselő úr is megtisztelte 
az önkormányzati rendezvénysátrat péntek este folyamán. Sőt, ilyet nem 
mondhatok, ugye nézőcsúcs dőlt meg a tizenötezer fős résztvevőkkel 
ugye az Edda Együttes koncertjén. Én megköszönöm a Tourinform 
Nonprofit Kft. korábbi ügyvezetőjének, Mórocz Erikának, valamint a 
Tourinform valamennyi munkatársának az aktív közreműködését, 
beleértve a DVG Zrt. koordináló segítő munkáját, valamint a Tolna Őr Kft. 
munkáját a három nap sikeres lebonyolítása érdekében. Május 30-án a 
huszonhárom megyei jogú város polgármestere Orbán Viktor 
miniszterelnök úrhoz volt hivatalos a Parlamentbe, ez egy keddi nap volt. 
Salgótarján, illetve a szegedi polgármester kollega nem jött el a 
megbeszélésre. Itt miniszterelnök úr és Lázár miniszterelnökséget vezető 
miniszter tájékozatta a polgármestereket, tájékozatott bennünket a Modern 
Város Program előrehaladásának aktualizált ez évi eseményeiről. Május 
hónapban fogadtam Kiss András urat, a Tourinform Nonprofit Kft. új 
ügyvezetőjét, akivel a cég kapcsán váltottunk néhány gondolatot. 
Vendégem volt Orgovány Zoltán úr, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány 
kuratóriumi tagja. A Vasas nyári terveiről tájékoztatott bennünket. Itt kérem 
is Hingyi képviselő urat vagy Izsák Máté képviselő urat, hogyha 
megbeszélik egymás között, hogy legyenek kedvesek a nyáron Prágában 
városunkat képviselni, ugyanúgy, mint tavaly volt képviselő úr Krakkóban. 
A múlt héten a huszadik közbiztonsági hónap, mert ez már huszadik volt 
az idei, rendezvénysorozata lezárult, mégpedig tárgyjutalmakat adhattam 
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át a Közbiztonsági Közalapítvány által jelölt rendészeti szervi és egyéb 
civil munkatársaknak. Én köszönöm az elmúlt másfél, nagyjából másfél 
azért időben, másfél hónapban a színvonalas rendezvények 
lebonyolítását. Kézilabda csapatunk, ha nem is a dobogón, női kézilabda 
csapatunk, de negyedik helyen végzett a felnőtt csapat. Múlt héten került 
sor egy úgymond nyári szünetet megelőző záró rendezvényükre, ahol több 
képviselő-társammal együtt képviseltük az önkormányzatot. Mától DUDIK 
Fesztivál. Először a város és az egyetem, a DVG Zrt. és az egyetem 
közös lebonyolításában, szúnyoggyérítés, közbiztonsági elemek, 
nagyjából a szervezők a tájékoztatásuk alapján mindenre felkészültek, én 
bízom benne, hogy egy sikeres és színvonalas rendezvényre fog sor 
kerülni ma délután 4,00 órától vasárnap éjszakáig az alsó Duna-parton. 
Apáczai Csere János születésnapja ugye június 10-e, rendeletünk 
értelmében ugye ilyenkor kerül sor a pedagógus díjak átadására. Ez múlt 
pénteken volt, szintén több képviselő-társammal részt vehettem, és ugye a 
közgyűlés által meghozott döntés értelmében a „Dunaújváros Érdemes 
Pedagógusa”, „Dunaújváros Oktatásügyéért”, valamint a „Pedagógus 
Életpálya Emlékérem”-ben díjazottak átvehették a kitüntetéseket. A 
tegnapi nap folyamán, és erre nagyon büszkék vagyunk óvodavezető 
asszonnyal együtt, 220 műfüves ovifoci pálya van az országban, 11 van a 
megyében, és most már 5 van Dunaújvárosban. Több képviselő-
társammal, alpolgármester úrral együtt részt vettünk a tegnapi átadáson 
az Ady Endre utcában lévő Kincskereső egységben, és az önök bölcs 
döntésének köszönhetően hamarosan reményeim szerint sikerrel 
pályázunk ugye a Margaréta, valamint az Eszterlánc tagóvodák 
pályázatán. És akkor az lenne az ötödik műfüves ovifoci pálya 
Dunaújvárosban. És öröm volt nézni a kisgyerekek tekintetét a tegnapi 
nap folyamán, hogy ennyire örültek a Kincskereső, nemcsak a kis 
kincskeresők, hanem ugye az egyéb óvodából vendégként megjelent 
kisgyerekek az óvodapedagógus kollegákkal együtt. És köszönjük szépen 
egyébként a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség segítségét. Finom volt a 
pizza, igazgatónő? Ugye az óriáspizzák időben megérkeztek? Köszönjük 
szépen Kalácska úrnak, Petrás úrnak és Tóth Imre úrnak támogató 
hozzájárulását. Amennyiben, már hozzászólás nem lehet, lezártuk a 
napirendet. Tisztelt Közgyűlés! 
 
Aki elfogadja a polgármesteri hivatal beszámolóját, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 
10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 
1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
391/2017. (VI.15.) határozata 

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

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

Mielőtt rátérünk a következő napirendre tisztelettel köszöntöm Bánki 
Ágnes asszonyt és kollegáját a Magyar Röplabda Szövetség részéről, és 
Bánki Ágnes asszonnyal folytatott telefonos egyeztetésem alapján 
tekintettel, hogy sűrű napjuk van ma is, és mi több örülhetünk 
valamennyien, hiszen TAO sportág lett a parlament bölcs döntésének 
következtében ugye a röplabda, és remélem, hogy ez a dunaújvárosi 
röplabdát – üdvözlöm Engyel urat – ez a dunaújvárosi röplabdát is 
támogatólag fogja érinteni. Indítványoznám, hogy a közgyűlésen a 37. 
napirendi pontot, amely a strandröplabda forráshely biztosítása 
strandröplabda bajnokság lebonyolításához című napirendet meghívott 
vendégünk kérésére a közgyűlés most, 2. napirendi pontként tárgyalja 
meg. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
392/2017. (VI.15.) határozata 

a nyílt ülés meghívó szerinti 37. napirendi pontjának 
a nyílt ülés 2. napirendi pontjaként történő megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. június 15-ei nyílt ülés meghívó 
szerinti 37. napirendi pontot, melynek címe „Javaslat forráshely biztosítására 
Strandröplabda Országos Bajnokság, DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség 
által történő lebonyolításához”, a nyílt ülés 2. napirendi pontjaként tárgyalja meg. 
 
2. Javaslat forráshely biztosítására Strandröplabda Országos Bajnokság, 

DVG Zrt. és a Magyar Röplabda Szövetség által történő lebonyolításhoz 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                    Dr. Bánki Ágnes, a Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda 
                    Bizottságának elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tehát rátérünk a tárgysorozatban eredetileg 37. napirendi pontként 
megjelölt határozati javaslat megtárgyalására. Amennyiben kérdés, 
hozzászólás nincsen, akkor megkérdezem, hogy szeretne-e szóban 
bármit a leírthoz hozzátenni. Legyen kedves a mikrofonba a jegyzőkönyv 
miatt meg a televíziónézők miatt! 
 

Dr. Bánki Ágnes a Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda Bizottságának 
elnöke: 

 
Nagy örömünkre szolgál, hogy Dunaújváros városa kedvezően fogadta a 
Magyar Röplabda Szövetségnek azt az elképzelését, hogy az egyik 
magyar bajnoki fordulót azt ebben a városban rendezzük, hiszen ebben a 
városban már komoly hagyománnyal bír maga a röplabda. És én, mint a 
Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda Bizottságának elnöke 
nagyon örülök annak, hogy a város strandröplabda felé is szeretne nyitni, 
és nagyon reméljük, hogy az a komoly utánpótlás-fejlesztés, ami jelenleg 
a teremröplabdában van, az a strandröplabdában is érvényesülni fog. És 
úgy gondolom, hogy korosztályos és felnőtt bajnokok is fognak kikerülni a 
dunaújvárosi röplabdaképzésből. Úgyhogy idén akkor szeretnénk egy 
nagyszabású fordulót itt rendezni. Az idei versenysorozatunk első 
fordulója egyébként jövő hétvégén lesz Tatán, a következő Nyíregyházán, 
és július végén érkezik ide az úgynevezett roadshow Dunaújvárosba, ami 
felnőtt magyar bajnokság, illetve U16-os fiú forduló. Tehát itt remélhetőleg 
nagyon komoly eredményeket fognak elérni a városi nevelésű játékosok 
is, és előre is szeretném megköszönni ezt a támogató hozzáállást, és 
nagyon remélem, hogy olyan jó minőségű pályák fognak itt a jövőben 
megvalósulni, amelyet a városlakók, az amatőr sportolók és a 
versenysportolók is gyakran és szeretettel fognak használni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ágnes, nagyon szépen köszönöm. A rendezvény praktikus okoknál 
összekapcsolódik, ugye tavalyi évben volt először a Szalki-szigeten a 
horgászverseny, halászléfőző fesztiválunk. Egyébként meglepő nagy 
sikerrel a Tourinform cégünk szervezésében. Most a két rendezvény egy 
helyszínen, egy azonos időpontban, tehát július utolsó hétvégéjén fog sor 
kerülni. 
 
Aki támogatja a forráshely biztosítását, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

393/2017. (VI. 15.) határozata  
forráshely biztosítására Strandröplabda Országos Bajnokság, DVG Zrt. 

és a Magyar Röplabda Szövetség által történő lebonyolításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a 2017. július 28. - 
2017. július 30-án megrendezésre kerülő Strandröplabda Magyar Bajnokság 
fordulójának lebonyolításához az önkormányzati tulajdonban álló Szalki-
szigeten. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Zrt.-t, hogy az 1. 

pontban jelzett rendezvény lebonyolításához szükséges beruházásokat és 
egyéb munkákat végezze bruttó 6.736.963,- Ft keretösszegen belül, a 2017. évi 
önkormányzati költségvetés 5. melléklet 13. Sport célok és feladatok kiemelt 
előirányzat során 6.736.963,- Ft többlet fedezetet biztosít, az 5. b melléklet 
Intézményi tartalék soráról történő átcsoportosítás útján, egyben felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a DVG Zrt. által előkészített vállalkozási szerződést írja 
alá az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.  

 
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 

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

pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés 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 gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                            - a költségvetés tervezésének előkészítésében való 
                              közreműködésért: 

                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
  Határidő:   2017. évi önkormányzati költségvetés módosításának időpontja 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen, hogy elfáradtak a közgyűlésre. 
 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra a lejárt határidejű határozati 
javaslatok kapcsán. Átadnám az ülés vezetését alpolgármester úrnak. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 9:28 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét.) 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tehát a következő napirendi pontnál tartunk, és hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
394/2017. (VI.15.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 9:29 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont a polgármesteri hivatalunk SZMSZ-ének 
jóváhagyása. 
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Hozzászólás hiányában, aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
395/2017. (VI.15.) határozata 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát (továbbiakban: PH 
SZMSZ) 2017. július 1. napjától a határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően jóváhagyja, egyúttal a 499/2015. (IX.17.) határozatot, valamint az azt 
módosító 264/2016. (IV.21.); a 676/2015. (XI.19.) és a 855/2016. (XII.15.) 
határozatokat hatályon kívül helyezi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a szervezeti 

változással érintett szervezeti egységekben dolgozó személyek vonatkozásában a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző  
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztály vezetője 

Határidő: 2017. június 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
39/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés SZMSZ-ének, rendeletünk módosítására kerül sor. Felhívom 
a figyelmüket, hogy az előterjesztés egy határozati javaslatot és egy 
rendelettervezetet tartalmaz. 
 
Legyenek kedvesek szavazni a határozati javaslatról! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

396/2017. (VI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet 1. függeléke módosításáról 

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

Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2013. (XII.20.) 
önkormányzati rendeletének 1. függeléke helyébe a jelen határozat melléklete 
szerinti 1. függelék lép. 

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

Közgyűlés SZMSZ-ének 1. függelékében vezettesse át. 
 

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

Határidő: 2017. június 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a rendelettervezetről döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol 
lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – megalkotta a 21/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és 
közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. 
(III.1.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a jegyző 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Hivatalunkban foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 2013-as rendeletünk 
módosítására kerül sor. 
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Aki támogatja, az igen gombot nyomja meg! 
 

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, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 22/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletetl 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására, illetve Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 368/2017. (V.18.) határozata kiegészítésére 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben költségvetési rendeletünk módosítására, valamint egy 
korábbi, májusi határozatunk kiegészítésére kerül sor. Felhívom a 
figyelmüket, hogy itt is van egy határozati javaslat és egy rendelettervezet. 
 
A határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
397/2017. (VI.15.) határozata 

 „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” 
határozat kiegészítéséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a 368/2017. (V.18.) határozata a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
által benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás 
elszámolásáról határozat 3. pontjának szövegét kiegészíti a következőképpen:  
 
„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban megjelölt összegre 

forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és a 
végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelete 5.a. sz. melléklete 
14. Vagyongazdálkodási feladatok 14.2. Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Nonprofit Kft. működtetésével, rendezvényekkel kapcsolatos során, mely 
előirányzat növelése érdekében 4.484 E Ft-ot csoportosít át az 5.a melléklet, 18. 
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Helyi közügyek igazgatási és egyéb kiadásai, Függő támogatási előirányzatok 
2015. és 2016. évekről sorról. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a rendelettervezetről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – megalkotta a 23/2017. (VI.16.) önkormányzati 
rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2013. (I.25.) 

önkormányzati rendelet 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:  Palkovics Katalin, a Dunaújvárosi Kegyelet Bt. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Palkovics Katalin asszony itt van? Nincsen. A temetői rendeletünk 
módosítása című napirendre térünk rá. 
 
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, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– megalkotta a 24/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló önkormányzati 
rendelete megalkotására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Lakásrendeletünk megalkotására, a lakások és a helyiségek bérletéről és 
a lakbérekrők szóló önkormányzati rendelet megalkotására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – megalkotta a 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a közterületi parkolóhelyek kizárólagos használatáról szóló 52/2011. 
(XI.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

A következőkben közterületi parkolóhelyek kizárólag használatáról szóló 
rendeletünk hatályon kívül helyezéséről döntünk. 
 
Aki támogatja, ez alapján 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, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– megalkotta a 26/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
11. Javaslat a Modern Városok Programhoz tartozó projektekkel kapcsolatos 

tájékoztató elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

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

Javaslat a Modern Városok Programhoz tartozó projektekkel kapcsolatos 
tájékoztató elfogadására című napirend. Besztercei képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Ugye ezt az elmúlt közgyűlésen kértem, meg is kaptam a 
válaszokat. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatban lenne egy-két 
észrevételem, ugye ahogy a megkapott anyagból számomra kiderült, 
apróságok, de hát ugye a buszállomány lecserélésének már nincsen szó 
elektromos buszokról, legalábbis ha jól értelmeztem az anyagot, illetve a 
vasútállomáshoz kihelyezett új pályaudvarral kapcsolatban is már nincsen 
szó e-mobilitásra épülő új modern buszpályaudvarról, hanem csak 
személyforgalmi csomópontról. Tehát ezeket én ahogy az anyagba 
találtam, kérnék erre választ, hogy ez tényleg így van, vagy pedig csak az 
anyagba került elírásra a dolog. Az áruforgalmi csomópontról úgyis 
mindjárt váltunk egy-két szót a következő napirendnél. Én azt szeretném 
kérni, mivel a kivétel nélkül majdnem minden fejlesztési pontban, ugye 
tizenöt fejlesztési pontot találtam, majdnem mindegyikben az van leírva, 
hogy tanulmány készült, tehát lecserélik a buszokat elektromos buszokra, 
tanulmány készült, akkor azt mondja, hogy az élményfürdővel 
kapcsolatban tanulmány készült, akkor a vízi közmű hálózat felújítási 
programjára tanulmány készült, a Béke téri buszpályaudvar kiköltöztetik a 
vasútállomásra, tanulmány készült, a városi arborétum felújításával 
kapcsolatban látogató központ tanulmányterve elkészült. Ugye a radari 
sporttelepre kiviteli tervek készültek, a volt vidámpark átalakítása 
kalandparkká és szabadidő központtá tanulmány készült, a Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztésről tanulmány készült, az óvárosi Mondbach-
kúriába költöző Intercisa Múzeumról és ugye az Intercisa Múzeum helyén 
létrehozandó szállodaépítésről szintén tanulmánytervek készültek, plusz 
egy hatástanulmány a múzeum költöztetéséről. Én szeretném ezeket a 
tanulmányterveket elektronikusan megkapni email-ben, azért, hogy az 
elkövetkezendő időszakban ezeket átnézzem, illetve, hogy lássam, hogy a 
tanulmánytervek milyen konklúzióra jutottak ezekkel a fejlesztésekkel 
kapcsolatban. Most egyelőre csak ennyi. Köszönöm. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 09:32 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm, képviselő úr. Szabó Zsolt képviselő úrnak megadom a szót. 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
Modern Városok Programról egyetlenegy szó, ami eszembe jut, az a 
patyomkin. Tényleg. Tehát az egész, amit önök eddig itt műveltek, az egy 
ilyen patyomkin város módjára látszatígéretek, látszatmegoldások útján 
viszi előre a várost, és most egy ilyen látszattájékoztatást kapunk. Egy 
olyan tájékoztatást, ahol van egy táblázat a projektekről, bele van írva, 
hogy készültek előterjesztések, tanulmányokat, ezeket már mi képviselők 
sem kapjuk meg, azt az egyik legfontosabb kérdést, és hogy egyébként 
miből fognak ezek a projektek megvalósulni, azt szintén hát nagyvonalúan 
nem taglalja az anyag. Helyenként ott van, hogy TOP-os pályázati 
forrásból, nincsen ott, hogy ez a pályázat ez hogy áll, be lett adva, be lesz 
adva, készül, mi a beadási határidő, nem tudjuk. Ahol ez sincsen odaírva, 
ott végképp nem látjuk, nem látjuk azt, hogy miből fog megvalósulni. 
Tudjuk, kormányhatározat van arról, hogy a Modern Városok Program 
támogatását visszavonták, akkor most itt pontosan hogyan is állunk. Nincs 
ott az, hogy mi mikorra fog elkészülni. Azt gondolom, hogy ezek olyan 
fontos kérdések, amik megvitatása nélkül nem lehet komolyan venni ezt a 
tájékoztatót. A másik, ami egyébként nagyon fontos, hogy én egyéni 
képviselői indítványt adtam be arról, hogy minden városlakó 
megismerhesse ezeket a tanulmányokat, a szerződéseket, a határidőket, 
a felelősöket, mert szerintem az elszámolást, mert szerintem a 
közpénzekkel és a köz érdekében végzett fejlesztésekkel forintra, fillérre 
átláthatóan el kell számolni. Mert ez minden politikus felelőssége. És 
egyébként ami még nagyon fontos, hogy egy picit távolabb lépve nézzük 
meg azt, hogy mitől lesz modern egy város. Nézzük meg azt, hogy 
valójában mi is lehet a Modern Városok Program feladata. És én egy 
dolgot nagyon fontosnak tartok, ez pedig az, hogy még az unokáink és 
adott esetben az ő unokáik is itt Dunaújvárosban élhessenek. Nagyon 
fontos, egyre többen látjuk azt, hogy nagyon sok tehetséges fiatal elhagyja 
Magyarországot, elhagyja Dunaújvárost. Egy Római városrésznyi fiatal 
hagyta itt Dunaújvárost, nem a miniszterelnök úr által elmondott 
kalandvágyból, hanem a jobb élet, a megélhetés, a gyarapodás 
reményében, és nekünk itt ezzel a Modern Városok Programmal is meg 
kell mutatnunk, hogy ők hogyan tudnak itt Dunaújvárosban boldogulni. Én 
28 éves vagyok, és azt szeretném, hogy az unokáim is majd itt 
nőhessenek föl, jó oktatást, jó egészségügyet, biztos megélhetést adó 
munkahelyet teremtve nekik, és szerintem a Modern Városok Programnak 
arra kell választ adnia, hogy Dunaújvárosból hogyan lehet egy 
fenntartható és modern iparvárost formálni, egy olyan várost, ami akkor is 
képes biztos otthont adni a dunaújvárosi polgároknak, amikor adott 
esetben a legnagyobb foglalkoztatóinkkal valami történik. És erre ez az 
előterjesztés nem ad választ. Köszönöm szépen. 
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 09:37 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Szepesi alpolgármester úr kíván reagálni az elhangzottakra. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Amikor 
ön beszél, így becsukom a szemem, és eszembe jut, hogy fiatal voltam. 
KISZ-tag is voltam. És ugyanezt mondták minden – be kellett lépni … 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nekem is. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
… tehát és becsuktam a szemem, és arra gondoltam, hogy minden egyes 
ilyen KISZ fejtágítón ezt a demagóg, semmitmondó, betanult mondatokat 
mondják, de higgye el, örömmel tölt el, eszembe jutott, hogy fiatal voltam, 
nem ilyen öregember. Még talán a régi emlékek is eszembe jutottak. Na, 
de komolyra fordítva a szót. Én azt hiszem, képviselő úr, ön is 
Magyarországon és Dunaújvárosban él, és azért mondom, itt van a 
közgyűlésen, újságot is olvas. Magyarország miniszterelnöke és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város pont egy éve majdnem, május 31-én, 
2016-ban egy megállapodás kötött. A megállapodásban a Magyar 
Köztársaság miniszterelnöke, illetve a polgármester úr aláírt bizonyos 
programokat, amit Besztercei úr is nagyon korrekten felsorolt. Ezekhez 
tanulmányterveket kellett készíteni. De gondolom, ön is, ha bemenne egy 
bankba, és azt mondja, hogy lakást akarok venni, akkor nem adnak ki úgy 
pénzt, hogy na, te akarsz venni lakást, akkor adunk neked pénzt. 
Valahogy meg kell terveznünk, hogy mit szeretnénk, mit álmodtunk, és ez 
egy hosszú folyamat, mert ugye ha jól tudom, kb. háromezer milliárd forint 
Magyarországon a Modern Városok Program a megyei jogú városok 
tekintetében. És még mielőtt az maradna bent a városlakókban, hogy mi 
nem csinálunk semmit, és ez mind, illetve Magyarország nem csinált 
semmit, és mindez egy felfújt lufi, tájékoztatom Dunaújváros lakosságát, 
hogy hétfőn a kormányülés jóváhagyta azt a kormányülés elé terjesztett 
javaslatot, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város kivételesen kap pénzt az 
államtól, és megvehetjük a CIB-től az élményfürdőt. És most a napokban 
leegyeztetjük az adásvételi szerződést, amit a CIB-bel fogunk kötni a 
vagyonkezelő zrt.-vel együtt, és én úgy gondolom, hogy július elejére újból 
visszakerül a tulajdonunkba az élményfürdő. Elkezdhetjük a kiviteli 
terveket, a megfelelő közbeszerzési eljárásokat, és én legjobb 
számításaim szerint októberben már megkezdhetjük a munkákat, illetve ha 
minden jól megy, és az égiek is úgy akarják, meg a DVG Zrt,. meg az 
építtetők, meg a vállalkozók is, akkor jövő április-májusban az 
élményfürdőt át tudjuk adni újból Dunaújváros lakosságának. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Parancsoljon, képviselő úr! 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt 
Alpolgármester Úr! Én nem voltam KISZ-tag. De amikor így hallgatom 
önöket, akkor mindig azon gondolkozom el, hogy vajon a szocializmus az 
olyan lehetett-e, mint amilyen most, a Fidesz alatt élni Magyarországon, 
vagy azért egy picit jobb volt. Hát, ebben még így vannak kérdéseim, mert 
azért itt a susmus, a mutyi tekintetében szerintem nagyon sok 
szempontból élen jár a mostani kormány. Láthatjuk azt, hogy 
államosításban is valami őrület van. De hogy visszatérjünk konkrétan a 
napirendi ponthoz, szerintem, hogyha alpolgármester úr szerint ilyen 
kötőerejű ez a szerződés, amit megkötött az önkormányzat és a 
miniszterelnök úr, akkor nagyon egyszerűen el tudják oszlatni 
mindannyiunk kételyeit, mert akkor mutassák meg nekünk ezt a 
szerződést, tegyék ki a honlapra, olvassa el minden városlakó, hogy mi 
fog történni, miben állapodtak meg, és akkor utána ezeknek a vitáknak azt 
hiszem, hogy vége lesz. Önök amíg ezt nem teszik meg, amíg önök 
titkolóznak, takargatják a szerződéseket, homályosan fogalmaznak, amíg 
nem mutatják meg nekünk, képviselőknek a tanulmányokat, addig azt 
gondolom, mindenki joggal gondolhatja azt, hogy valakinek valamilyen vaj 
van a füle mögött, és ezt csak úgy lehet eloszlatni, hogyha önök a teljes 
nyilvánosság és a teljes átláthatóság mellett teszik le a garast. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Én úgy 
tudom, de a jogászok javítsanak ki, hogy a Ptk. szerint egyik fél sem 
adhatja közre a szerződést a másik fél hozzájárulása nélkül. Amennyiben 
Magyarország miniszterelnöke vagy a Miniszterelnöki Hivatal hozzájárul 
ahhoz, hogy én ezt a szerződést közzétesszük, mi meg fogjuk ezt tőle 
kérdezni, és ha hozzájárul, természetesen mindenben rendelkezésre 
állunk. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez pontosan így van. Erre a felvetésre nem is lehetett volna érhetőbb 
választ adni. Köszönöm. 
 
Aki a tájékoztatót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
398/2017. (VI.15.) határozata 

a Modern Városok Programhoz tartozó projektekkel kapcsolatos tájékoztató 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Modern Városok 
Programokhoz tartozó projektekről szóló tájékozatót. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a határozat hatályba lépésének napja 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés a Modern Városok Programhoz tartozó projektekkel 
összefüggő tájékoztatót elfogadta egyszerű többséggel. 

 
12. Javaslat Modern Városok Program keretében az „áruforgalmi csomópont” 

elnevezésű beruházással kapcsolatos döntések elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

A következő napirend az áruforgalmi csomópont beruházással 
kapcsolatos döntések elfogadása. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Itt érdeklődni szeretnék, ugye a miniszterelnök tavaly 
májusban, tehát pont egy éve mondta, szó szerint idézem ezt is 
természetesen: „Létre fogunk hozni egy áruforgalmi csomópontot, amihez 
ötszáz hektárnyi területet kell a magyar kormánynak biztosítani, jó hír, 
hogy van ennyi területünk Dunaújváros határában, úgyhogy ötszáz hektárt 
a város rendelkezésére fogunk bocsátani. Ebből egy modern áruforgalmi 
csomópontot fogunk közösen felépíteni.” Bla-bla. A kérdésem az 
előterjesztéssel kapcsolatban, ugye szerepel itt kettő darab helyrajzi szám, 
szokásos, tehát a Venyimi út mellett a 095/1, illetve a 088-as. Itt 
megismételném azt, hogy kérném szépen lehetőség szerint leírni, hogy 
természetben hol találhatóak ezek a helyek legközelebb. Én bementem a 
földhivatalba, kikértem. A 095-ös terület hrsz. az kilencven hektár, a 088-
as hrsz. pedig harmincnégy hektár plusz az aprólék. Összesen a kettő 
együtt százhuszonöt hektár. Azt kérdezem, hogy ez a százhuszonöt 
hektár ez az első lépése ennek a programnak, vagy ez a végleges lépése, 
tehát az ötszázhoz képest ez a százhuszonöt fog megvalósulni, vagy 
valamikor egy későbbi időszakban még kerülnek-e hozzá területek, hogy 
az ígért ötszáz hektár, ami rendelkezésére áll a magyar államnak, az 
tényleg Dunaújváros rendelkezésére álljon. Az már egy második 
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megállapítás részemről, hogy áruforgalmi csomópontról van szó. Az 
áruforgalmi csomópontokat arról lehet megismerni, hogy nemcsak 
egyetlenegyfajta megközelítési útja van, jelen esetben a közút, hanem 
adott esetben vízi út, légi út vagy vasúti megközelítés is lehetőségre áll 
azon a területen. Itt, ennél a területnél kizárólag csak a közúti 
megközelítés van. Az M6-ostól nincsen messze, száz méter, tehát az M6-
os egy jó közlekedési út, ez megfelel arra, hogy áruforgalom zajlódjon, de 
akkor, ha nem kerülnek kiépítésre akár egy vasúti, vagy bármi más – 
feltehetően nem fog –, tehát akkor ez nem áruforgalmi csomópont lesz, 
hanem egy ipari park. Amivel nincsen semmi gondom, mert legalább a 
városnak van területe, ahol tud bővülni, és tud cégeket idehozni. Ez 
önmagában jó. Viszont tényleg a kérdés az eredeti, hogy ez most csak 
százhuszonöt hektár, lesz-e ebből több, vagy ez a végleges, és akkor az 
ígéret, amit a miniszterelnök úr tett tavaly májusban, az akkor is 
befejeződik-e. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! Van 
egy olyan magyar közmondás, egy kicsit átköltöm, ember tervez, a 
belügyminisztérium végez. Teljesen jogos a kérdése, ugyanis mi ezt a 
területet néztük ki, de a belügyminisztérium, vagyis a BVOP, tehát a 
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága nem akarja nekünk 
átadni ezt a területet. Az egyéves, vagy durván féléves huzavona után 
odáig jutottunk el, hogy az elkövetkezendő napokban fog dönteni a 
miniszterelnökség, hogy hatalmi szóval, hogy át kell adni nekik a területet. 
Igaza van, lehet, hogy rossz megfogalmazás ez az áruforgalmi 
csomópont, mi eredetileg is úgy gondoltuk, hogy egy áruforgalmi és 
logisztikai központ, hiszen közel van a baracsi repülőtér, nincs messze 
vasúti vágány, ipari vágány a Vasmű területén vagy a Dutrade területén, 
tehát mi így gondoltuk ezt. Teljesen igaza van, csak most, mondom 
háromnegyed év után addig jutottunk el, nem tudtunk megegyezni a 
büntetés-végrehajtás országos parancsnokával, és most hatalmi szóval 
fognak dönteni. Mi is azon vagyunk, hogy ez a százhuszonvalahány 
hektár beépüljön, illetve hát ha még a százhuszonvalahány hektár ennyit 
kell harcolnunk, nem biztos, hogy azt mondják, hogy ez elég, és még 
odaadnak nekünk háromszázvalahány, háromszázhetven hektár nagyon 
jó minőségű mezőgazdasági területet. Most ebben a pillanatban én azt 
mondom, hogy nagyon örülnénk annak is, hogyha ezt a 
százhuszonvalahány hektárt megkapnánk hatalmi szóval, és 
elkezdhetnénk a munkát rajta. Köszönöm. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
399/2017. (VI.15.) határozata 

a Modern Városok Program keretében az „áruforgalmi csomópont” elnevezésű 
beruházással kapcsolatos döntések elfogadásáról 

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

Program keretében megvalósuló áruforgalmi csomópont Dunaújváros 088 és 095/1 
hrsz-ú ingatlanjain kerüljön kialakításra. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a NIPÜF Zrt.-vel kötendő, 

határozat mellékleteként szereplő, megbízási szerződés mintát. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen 

határozat közlésére a NIPÜF Zrt.-vel.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városfejlesztési igazgató 

Határidő: 2017. június 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

13. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés c. prioritásra támogatási kérelem 
benyújtására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A TOP-6.1 hosszú számjegyből álló támogatási kérelem benyújtása. A 
lényeg, a kilátóval, a Duna-parti, felső Duna-parti kilátóról szól a határozati 
javaslat. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
400/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi 
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázaton 

való részvételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-
6.1.4.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” 
címmel megjelent Felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően a 
„Kilátó kialakítása” c. projekt megvalósulása érdekében: 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön a Vasmű 
u. 41. Irodaház Kft.-vel (továbbiakban: projektmenedzsment szervezet) a fent 
nevezett projekt megvalósulása érdekében a támogatási kérelem benyújtása, 
valamint a projekt megvalósítása érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt 
előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet közreműködő 
szerepet töltsön be. 

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

a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodásokat, valamint a 
támogatási kérelmek benyújtásához, illetve a projektek előkészítéséhez 
szükséges dokumentumokat aláírja.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
         - a határozat közléséért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:     a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2017. (II.16.) határozata 

értelmében a TOP-6.1.4 prioritási sorra benyújtani kívánt projektek 
vonatkozásában 45 000 e Ft előirányzatot biztosít Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 23.3 TOP Programok dologi 
kiadások során. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, 
hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban megnevezett 
projekt előkészítési költségeire is a fent nevezett költségvetési előirányzat terhére 
biztosítson forrást a rendelkezésre álló előirányzat erejéig. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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14. Javaslat Dunaújváros Rácdomb részletes geotechnikai – mérnökgeológiai 
vizsgálatának elfogadására és a geotechnikai védekezéshez szükséges 
döntések meghozatalára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

A Rácdomb a geotechnikai vizsgálatának elfogadására című napirendre 
térünk rá. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
401/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Rácdomb részletes geotechnikai – mérnökgeológiai vizsgálatának 
elfogadására és a geotechnikai védekezéshez szükséges döntések 

meghozataláról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Metaduo Kft. által 

készített, a határozat mellékletét képező, Dunaújváros Rácdomb (Magyar út – 
Szent István utca – Halász sor által határolt terület) részletes geotechnikai – 
mérnökgeológiai vizsgálatát. (a határozat melléklete)  

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

pontban elfogadott tanulmány 1.4. fejezetében szereplő feladatokat a 
veszélyelhárítás sürgősségének sorrendjében hajtsa végre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
        - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

           a városfejlesztési igazgató 
           a közigazgatási osztály vezetője 
           a gazdasági igazgató 

Határidő: a feladatok elindítására: 2017. július 17. 
  

15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. 
április-december hónap – 1. sz. módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
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                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

  
Cserna Gábor polgármester: 

 
A DVG-vel kötött közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási 
keretszerződés 1. számú módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

402/2017. (VI.15.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási szerződés /2017. április-december hónap/ 
1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2017. március 31-én megkötött, a 2017. április-
december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását a 
X., XI., XIV., XVII. soron szereplő előirányzatok emelését, valamint XXIV. soron 
szereplő előirányzat csökkentését jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő X. (Köztéri műtárgyak és berendezések karbantartása) sort 

érintő 2.210.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
80/2017.(II.16.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi 
kiadások, köztéri berendezések karbantartása elnevezésű előirányzat során 
biztosított. 

 
3. Az 1. pontban szereplő XI. (Köztéri játszóeszközök karbantartása) sort érintő 

3.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 80/2017. 
(II.16.) rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi kiadások, 
sportpályák berendezéseinek jav., pótlása elnevezésű előirányzat sorról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

sort érintő 30.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 80/2017. (II.16.) rendelet 5. mellékletének 2. számú 
„Városüzemeltetés”/dologi kiadások út és járdaburkolatok felületi jav, 
karbantartása elnevezésű előirányzat során biztosított. 
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5. Az 1. pontban szereplő XVII. (közkifolyók üzemeltetése) sort érintő 5.129.971 Ft-
tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 80/2017. (II.16.) rendelet 
5. mellékletének 3. számú „Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás”/dologi kiadások, 
szökőkút javítása elnevezésű előirányzat során biztosított. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
2017. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. sz. 
módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  

                     a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Határidő: 2017. július 14. 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-5. pontban foglaltaknak megfelelően 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 költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
16. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Önkormányzati tulajdonban lévő intézményeink fejlesztési, felújítási 
munkálatait megcélzó határozati javaslat tárgyalására kerül sor. 
 
Hozzászólás hiányában, a szavazásra kerül sor! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
403/2017. (VI.15.) határozata 

Önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 

önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáit bruttó 
13.642.849,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében szereplő „Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros beruházási feladatai” (7.120.853,- Ft), 7.b. mellékletében szereplő 
„Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai” (3.575.093,- Ft), valamint a 7.b. 
mellékletében szereplő „Gazdasági Ellátó Szervezet összevont felújítási 
kiadásai” sorából átcsoportosított összeg (2.946.903,- Ft) biztosítja, mely összeg 
a rendelet 7.b. melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Siófoki üdülő 
tetőszigetelés felújítási munkái” elnevezésű új soron kerül rögzítésre.  

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

hogy  a a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a 
vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  2017. június 30. 

 
4.) 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 teendőket végezze el. 

  
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
     Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának 
                       időpontja 

           - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. június 30. 
                 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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17. Javaslat a Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található épület (volt Juharos 
vendéglő) felújítására 
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:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Hunyadi utca 4/1. szám alatt található épület (volt Juharos vendéglő) 
felújítása című napirendi pont DVG Zrt. által. 
 
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, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
404/2017. (VI.15.) határozata 

a Hunyadi János u. 4/1 szám alatt található épület 
(volt Juharos vendéglő) felújítására 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Hunyadi János 

u. 4/1 szám alatt található, 325/4 hrsz.-ú épület (volt Juharos vendéglő) felújítási 
munkái elvégzésére Vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) az alábbi 
összegben.: nettó: 65.933.660.- Ft + Áfa,  bruttó: 83.735.748.- Ft. 

   
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5 b. mellékletében szereplő „Általános tartalék” sorából átcsoportosított 
összeg biztosítja, mely összeg a rendelet 7/b. melléklet „Városfejlesztés és 
rendezés” cím alatt „Hunyadi J. u. 4/1 épület (volt Juharos vendéglő) felújítási 
munkák” elnevezésű új soron kerül rögzítésre.  

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

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

     
    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                  a jogi, szervezési és intézményfenntartási osztály vezetője 
 Határidő:  2017. június 30. 
 

4.) 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 teendőket végezze el. 

  
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
     Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának 
                       időpontja 

            - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. június 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
18. Javaslat a Dunaújváros, Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében 

elhasznált villamos energia E-On részére történő kiegyenlítésére 
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 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A volt Zöld SZTK épületében elhasznált villamos energia E-On részére 
történő kiegyenlítése című napirendre 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, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
405/2017. (VI.15.) határozata 

a Dunaújváros, Táncsics M. u. 36/2 (volt Zöld SZTK) épületében elhasznált 
villamos energia E-On Energia Szolgáltató Kft. részére történő kiegyenlítéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és az E-On Energiaszolgáltató Kft.-vel 2016. 
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november 22-én egy éves határozott időtartamra megkötött Dunaújváros Táncsics 
Mihály utca 36/2 (volt Zöld SZTK) felhasználási helyhez kapcsolódó villamos 
energia kifizetéséhez szükséges forrás átcsoportosítását jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalást a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város 

Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017 (II.16.) rendelet 5. mellékletének 2. Városüzemeltetés 3. dologi kiadások 
„közvilágítási áramdíj” sorról a költségvetés 5. melléklet 14. Vagyongazdálkodási 
feladatok 3. dologi kiadások kiemelt sorára 100.000 Ft átcsoportosításával 
biztosítja. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően 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 költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

19. Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, 
buszöblök, parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási 
munkálataira 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Dunaújváros területén lévő új buszváró pavilonok telepítési munkálatairól 
döntünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
406/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, 
járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira 

 



47 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
területén új buszváró pavilonok telepítési munkáit (62. számú főúton, a 
sándorházi buszváró pavilonok elbontása és új telepítése, Bagolyvárnál lévő 
aszfalt burkolatú buszöböl felújítása, Batsányi J. u. 43. előtt lévő járdaszakasz 
felújítása aszfalt burkolattal, Batsányi J. u. 53. előtt lévő járdaszakasz felújítása 
aszfalt burkolattal, Dunaújváros területén útirányelőjelző táblák aktualizálása, 
Helikopter leszállóhoz vezető út felújítása, Kossuth L. u. 19–27. parkoló felújítása, 
Lajos király krt. 2. szám mellett lévő aszfaltos járda felújítása aszfalt burkolattal, 
Martinovics I. u. 12. előtti aszfalt burkolatú akadálymentesített feljáró 
ívkorrekciója, Október 23. tér 9. mögötti parkoló felújítása I. ütem, Partvédmű 
területén lévő járdák, korlát, lefedések és lépcsőfokok felújítási munkái, Szilágyi 
E. úton a COOP Áruház mellett fedett buszváró pavilon kialakítása, Szórád M. út 
26. előtt lévő aszfalt burkolatú buszöböl felújítása, Szórád M. út 44. előtt lévő 
aszfalt burkolatú buszöböl felújítása, Tavasz u. 10–14. szám előtti aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal) bruttó 70.879.954,- Ft összegért a 
DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 62. 

számú főúton, a sándorházi buszváró pavilonok elbontása és új telepítése, 
valamint Szilágyi E. úton a COOP Áruház mellett fedett buszváró pavilon 
kialakítása fedezeteit bruttó 8.434.415,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletében „Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 2. 
„Fedett buszváró pavilonok kihelyezése” sorában jóváhagyott előirányzat során 
biztosít. 

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

Bagolyvárnál lévő aszfalt burkolatú buszöböl felújítása, Szórád M. út 26. előtt lévő 
aszfalt burkolatú buszöböl felújítása, valamint Szórád M. út 44. előtt lévő aszfalt 
burkolatú buszöböl felújítása fedezeteit bruttó 14.289.515,- Ft összegben a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „Városfejlesztés és -rendezés” 
alcím alatt szereplő 11. „Buszöblök felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat 
során biztosít. 

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

Dunaújváros területén útirány előjelző táblák aktualizálása fedezetét bruttó 
2.362.421,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében a 
„Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 15. „Útirány előjelző táblák 
aktualizálása” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

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

Helikopter leszállóhoz vezető út felújítása fedezetét bruttó 3.948.934,- Ft 
összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
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„Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 12. „Helikopter leszálló 
felújítása (aszfaltozás, festés)” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

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

Kossuth L. u. 19–27. parkoló felújítása fedezetét bruttó 14.889.170,- Ft 
összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 19. „Kossuth L. u. 19–27. 
parkoló felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

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

Batsányi J. u. 43. előtt lévő járdaszakasz felújítása aszfalt burkolattal, Batsányi J. 
u. 53. előtt lévő járdaszakasz felújítása aszfalt burkolattal, Lajos király krt. 2. szám 
mellett lévő aszfaltos járda felújítása aszfalt burkolattal, Martinovics I. u. 12. előtti 
aszfalt burkolatú akadálymentesített feljáró ívkorrekciója, valamint Tavasz u. 10–
14. szám előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal fedezetét bruttó 
9.945.685,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „Nem 
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítással biztosítja. 

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

Október 23. tér 9. mögötti parkoló felújítása I. ütem fedezetét bruttó 14.992.797,- 
Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 10. „Október 23. tér 9. mögötti 
parkoló felújítása I. ütem” sorában jóváhagyott előirányzat során biztosít. 

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

Partvédmű területén lévő járdák, korlát, lefedések és lépcsőfokok felújítási munkái 
fedezetét bruttó 2.017.017,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. 
mellékletében a „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő 12. 
„Partvédőmű területén lévő járdák javítása” sorában jóváhagyott előirányzat során 
biztosít. 

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő: 2017. június 30. 
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11. 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 teendőket végezze el 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a jegyző 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
          - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
   a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő:  - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                      - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. június 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti 

víztorony környezetébe (hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút 
megvalósításának tervezésére 
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:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Na, ez egy nagyon érdekes. Mondtam reggel a frakción, több helyen is 
lehetne a városban, és fontos napirend, amit Lőrinczi Konrád képviselő úr 
korábban fölvetett irányunkba. Ez pedig a Római körúti víztorony 
környezetébe telepítendő ivókút megvalósításának ötlete, illetve annak a 
kivitelezése. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

407/2017. (VI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 

környezetébe (Hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezéséről  
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony környezetébe 
(Hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezését. 

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. 
(II.17.) rendelet 5. melléklet, 3 Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás, dologi kiadások 
során fedezetet biztosít az 5/b. Mellékletének 25/8 Felhalmozási tartalékok, Nem 
nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék sorról történő 
átcsoportosítással. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
az Dunaújváros Megyei Jogú Város területén a Római körúti víztorony 
környezetébe (Hrsz.: 451/76) telepítendő ivókút megvalósításának tervezésére 
irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. augusztus. 31 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően 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 költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
közbeszerzési terve 1. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbeszerzési tervünk ezévi 1. számú módosítására kerül sor.  
 
Hozzászólás hiányában, legyenek kedvesek szavazni! 
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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, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
408/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 
tervének 1. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évre 

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

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2017. 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a közbeszerzési ügyintéző 

Határidő: - a közzétételre 2017. június 30. 
          - a közzététel időtartama a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
            honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

22. Javaslat „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Informatikai rendszerek bérlése üzemeltetési szolgáltatással tárgyú 
közbeszerzés eredményét állapítja meg a közgyűlés. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
409/2017. (VI.15) határozata 

 „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai rendszerek 
bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 90/2017. (II.16.) határozatával 
támogatta az „Irodatechnikai berendezések, valamint kapcsolódó informatikai 
rendszerek bérlése teljes körű üzemeltetési szolgáltatással” tárgyban a 2015. 
évi CXLIII. törvény Második Rész uniós értékhatárt elérő értékű, nyílt (Kbt. 81. 
§ (1) bekezdés szerinti) közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy Dokucentrum Kft. ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
3. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy az IMG Solution Kft. ajánlata a Kbt. 73. § 
(1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.  

 
4. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Konica Minolta Magyarország Kft. 
ajánlata a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
5. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Profil-Copy 2002 Kft. ajánlata a Kbt. 
73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
6. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy az Euro-Profil Rendszerház Kft. ajánlata 
a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen. 

 
7. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Ricoh Hungary Irodarendszerek Kft 
ajánlata a Kbt. 73. § (6) bekezdés b) pontja alapján érvénytelen. 

 
8. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy a TT Capital and Trade Kft. ajánlattevő a 
nyilatkozattételi akként nyilatkozott, hogy nem kívánja ajánlatát fenntartani. A 
fentiek alapján, valamint a Kbt. 70. § (2) bekezdésében foglaltak 
figyelembevételével– az ajánlat fenn nem tartására tekintettel – az TT Capital 
and Trade Kft. ajánlatát az eljárás további részében az értékelés során 
figyelmen kívül hagyja. 

 
9. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Xerox Magyarország Kft. ajánlattevő 
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ajánlatában benyújtott nyilatkozatai alapján a Kbt. 69. § (2) bekezdésében 
foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 

 
10. A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy a Danka Irodatechnikai Kft. és Global 
Union Kft. közös ajánlattevők - ajánlata érvényesnek minősül.  

 
11. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a közös 

ajánlattevők az eljárást megindító felhívásban foglalt alkalmassági 
követelményeket a felhívásban rögzített igazolási módnak megfelelően 
igazolták, mely alapján megállapítható, hogy a közös ajánlattevők nem állnak 
a felhívásban rögzített kizáró okok hatálya alatt. 

 
12.  A közbeszerzési eljárás lefolytatását követően Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlése megállapítja, hogy az eljárás eredményes és nyertes 
ajánlattevőként a Danka Irodatechnikai Kft. és Global Union Kft. közös 
ajánlattevők - kihirdethető, tekintettel arra, hogy közös ajánlattevők érvényes 
ajánlata minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak. 

 
13. A nyertes ajánlattevőt követő legkedvezőbb ajánlattevő kihirdetésére a jelen 

eljárásban nem kerülhet sor, tekintettel arra, hogy ajánlatkérő kizárólag a 
nyertes ajánlattevőt hívta fel a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti igazolások 
benyújtására. 

 
14. Az eljárás eredményéről szóló tájékoztatás az írásbeli összegezés útján az 

ajánlattevőknek kiküldhető. 
 

15. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Danka 
Irodatechnikai Kft. és a Global Union Kft. (székhely: 1149 Budapest, Róna u. 
120-122., mely a Danka Irodatechnika Kft., mint közös ajánlattevők 
meghatalmazott képviselőjének székhelye) közös ajánlattevőt, mint érvényes 
ajánlatot benyújtó gazdasági szereplőt nyilvánítja nyertesnek, és 
felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására.  

 
16.  A 14. pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 50/2017. (I.19.) határozata alapján 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja.   

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a szerződés aláírására 2017. június 30. 
 

23. Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 
támogatásáról szóló pályázat benyújtására és a támogatás átadására a 
KNYKK Zrt. részére 



54 
 

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

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

Meghívott:  Erős István, a KNYKK Zrt. Fejér megyei helyi személyszállítási  
                   üzletágvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázatunk benyújtása. 
Üdvözlöm a helyi KNYKK kirendeltségvezetőjét, üzletágvezetőjét. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
410/2017. (VI.15.) határozata 

a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról 
szóló pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról a KNYKK Zrt. részére 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2017. évi központi költségvetési 
törvénye (2016. évi XC. tv.) 3. melléklet I. 5. pontjában foglaltak és a kapcsolódó 
pályázati kiírás alapján előkészített és benyújtott, helyi közösségi közlekedés 
támogatása tárgyú pályázatát, valamint elhatározza a kapcsolódó projekt 
végrehajtását. 

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

hogy az 1. pontban megjelölt pályázat benyújtásával, az esetleges 
hiánypótlásokkal, és nyertes pályázat esetén a támogatás összegének 
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére történő 
átadásával, elszámolásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 
meg, valamint a támogatás átadásáról szóló megállapodást írja alá. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a 2016. évre 

vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási 
szerződés alapján 178 793 e Ft nettó összegű saját forrásból származó, vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. részére, e támogatással hozzájárulva a helyi közforgalmú 
közlekedés működtetéséhez. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros MJV 

Önkormányzata pályázati, illetve ajánlatkérésen alapuló eljárás lefolytatása 
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nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg az Alba Volán Zrt.-
vel, illetve jogutódjával, a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.-
vel a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi személyszállításra 
vonatkozó közszolgáltatási szerződést. 

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közforgalmú közlekedést 2017. január 
1-jétől 2017. december 31-éig folyamatosan fenntartja. 

 
      Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
      Határidő: a pályázat benyújtására:  elektronikusan: 2017. június 12. 
       papír alapon: 2017. június 13. 
    a megállapodás megkötésére: 2017. szeptember 15.  
             a támogatás továbbutalására: a támogató okiratban megjelölt  
                                                                       időpontok 
    a projekt megvalósítására 2017. december 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) 

határozata 2. és 3. pontjai módosítására, a társasági általános költség és 
pénzügyi műveletek eredményének megtérítésével kapcsolatosan 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója 

                    Erős István, a KNYKK Zrt. Fejér megyei személyszállítási  
                    üzletágvezető 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Társasági általános költség és pénzügyi műveletek eredményének 
megtérítése a KNYKK Zrt. részére. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
411/2017. (VI.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 192/2017. (III.16.) határozata 
2. pontja módosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 192/2017. (III.16.) határozatának 
2. pontját az alábbiakra módosítja: 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a 
jelen határozat 2. mellékletét képező 2017. január havi veszteségtérítési előleg 
kérelmét elfogadja, egyben hozzájárul, hogy az 1. pont szerint az önkormányzat 
részére visszajáró összegbe a KNYKK Zrt. 2017. január-április veszteségtérítési 
igénye beszámításra kerüljön azzal, hogy a 2017. évi előlegkérelmek a jelen 
határozat 3. pontjában foglaltak szerint kerüljenek kiállításra.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 192/2017. (III.16.) határozatának 3. 

pontját az alábbiakra módosítja: 
„3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a KNYKK Zrt. költségviselési 
módosítási javaslatával kapcsolatosan kinyilvánítja, hogy 2017. január 01-től a 
társasági általános költség viselését és a pénzügyi műveletek eredménye 
viselését vállalja azzal, hogy a KNYKK Zrt. társadalmi szerepvállalásban való 
részvételét kéri a dunaújvárosi sport és kultúra támogatásában, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére és a KNYKK Zrt. által megküldött 
közszolgáltatási szerződés módosításának aláírására az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság véleményének kikérését követően.” 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester   
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

25. Javaslat sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Rácskai József, az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt.  
                    vezérigazgatója 
                    Buda György, a Pentele Clear Kft. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési eljárás eredményének 
megállapítása. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Hát… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kimaradt egy napirendi pont, majd utána visszatérünk rá. Köszönöm. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
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Kimaradt egy napirendi pont, így van, a 24-es kimaradt, de ha már ezt 
megnyitotta polgármester úr, azért nyomtam gombot, mert ehhez akartam 
szót kérni. Tehát én jó napirendnél vagyok. Így van. Szóval néha azért 
még mindig elcsodálkozom, tehát van, amikor még úgy érzem, hogyha 
rosszul érzem, akkor majd elmondják, de úgy érzem, hogy még a látszatát 
is el akarják kerülni annak, hogy egy közbeszerzés vagy egy beszerzés és 
szerződés tisztességesen folyjon le, mint jelen esetben. Mire gondolok. 
Meghívtak cégeket megint, ugye mivel először kezdtük ezt egy 
közbeszerzéssel, amit utána visszavont az önkormányzat, mert kiderült, 
hogy nem kell közbeszereztetni. Utána meghívásos ajánlatok kerültek 
kiküldésre négy cég számára. Ugye a jelenlegi feladatot végző cég az 
Uniszol, két alibi cég, a Top Cleaning és a Pentele Clear és a DVG Zrt. És 
miért mondom, hogy alibi cég. Nagyon egyszerű. A Top Cleaning Kft. a 
weboldalukról néztem meg, hogy mivel foglalkoznak. Budapesti cég, fő 
tevékenységünk a takarítás és a tisztítás, amelyet kibővítettünk a 
bérmosogatással is. A XXI. század higiéniás követelményeit és előírásait 
betartva napjainkra már a leghatékonyabb takarítógép parkkal és tisztító 
eszközökkel rendelkezünk. Alkalmazottaink formaruhában, névkitűzővel 
ellátva dolgoznak, udvariasan, körültekintően viselkednek, nagy 
tapasztalattal rendelkeznek a napi takarításban, a nagytakarításban és a 
piperetakarításban. Önök ezt a céget hívták meg egy hozzávetőlegesen 
kilencszáz millió forintos létesítményüzemeltetési szerződéshez. Nem 
érzik, hogy valami nem stimmel vele? De mondom a Pentele Cleart. 
Cégtulajdonos Juhász Zoltán, biztosan ismerik, kedves barátjuk, én is 
ismerem természetesen, hát a barátság az nincsen, de az egy másik 
dolog. Fő tevékenység ipari villamos gép berendezés javítás, 
motortekercselés. Ezt a céget hívták meg egy kilencszáz millió forintos 
ötéves szerződésre, amiben a Kézilabda Csarnokot, a Stadiont, a 
Jégkorongcsarnokot kellene üzemeltetni. Ráadásul úgy, hogy ennek a 
Pentele Clear Kft.-nek a 2016-os nettó árbevétele a cégbeszámoló szerint, 
ami nyilvános adat, 1.886.000,- forint volt. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ön jól mondja képviselő úr, látja, ezért nem nyert. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Tehát a kettőmillió forintot sem érte el, és meghívták egy 
hozzávetőlegesen kilencszázmillió forintos ajánlattételre, miközben a 
nemzeti cégtár adatai szerint soha nem nyert sem közbeszerzést, sem 
EU-pályázatot, sem semmit. A DVG Zrt. meghívása az természetes, és 
azt gondolom, hogy ez lett volna a legjobb verzió, mert a város 
üzemeltesse a saját tulajdonában levő céggel a saját tulajdonában levő 
ingatlanokat. Ez teljesen normális és korrekt és elfogadható. Hát, minő 
meglepetés, a DVG Zrt. nem adott be árajánlatot egy kilencszázmillió 
forintos szerződésre. Én azért ott természetesen sejtem, hogy miért nem 
adták be, de azt gondolom, hogy ott a vezetőségnek ebben felelőssége 
van, hogy egy városi cég kihagy egy kilencszázmillió forintos szerződést. 
Aztán utána majd, mindegy, hagyjuk. Tehát ez az egész úgy, ahogy van, 
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ez úgy büdös a szokásos fideszes mutyitól, ahogy eddig is. Ugye hát volt 
egy közvilágítás ebben a városban, ami a közvilágítás ugyan, maga a 
lámpák cseréje megvalósult, csak éppen a közvilágítás tűnt el.  De hát itt 
is meghívnak négy céget, abból érdekes módon az egyetlen esélyes nem 
ad be árajánlatot, és a másik kettő pedig alibi fal cég az árajánlat kérés 
szempontjából. Tehát a négyből marad a jelenlegi, akit most meg fognak 
szavazni. Ezzel nekem az a gondom, hogy egy debreceni cégre bízzák, 
ugyanúgy, mint ahogy eddig is Dunaújváros létesítményeit, Dunaújváros 
pénzét, és az Debrecenbe fog menni, nem marad itt helybe, ami a DVG 
esetében helybe maradt volna. Ha képződik valamennyi haszon, már 
pedig képződik, mert az Uniszol nem egy jószolgálati intézmény, tehát 
haszonért dolgozik, akkor az a haszon itt maradt volna a DVG-nél, amiből 
lehetett volna bármit javítani a városban. Tehát ezt az eljárást 
természetesen nem fogom megszavazni, és ez az egész úgy bűzlik a 
mutyitól, ahogy kell. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát ez az 
ügy ez legalább olyan világos, mint a közvilágítás felújítása után az utcák 
Dunaújvárosban, szóval, hogy én tényleg nem értem, tényleg őszintén 
nem értem, hogy miért logikus egy debreceni céggel üzemeltetni a 
sportingatlanokat, amikor van egy saját vagyonkezelő cégünk. Persze, 
értem, hogy ilyen-olyan üzleti tevékenység vélelmezhető a háttérben, de 
nekem van egy konkrét javaslatom. Én azt szeretném javasolni, hogy 
oszlassuk el a kételyeket, és ezt a pályázatot érvénytelenítsük és írjunk ki 
egy nyílt közbeszerzést, és ahol külön kérem, hogy induljon el a DVG is, 
tegye a legjobb ajánlatot, és nyerje el nyílt piaci versenyen a 
sportingatlanok üzemeltetését, és egyben még szeretném kérni, hogy 
Mádai úr majd tájékoztassa, engem mindenképpen arról, de szerintem a 
többi képviselőt is érdekli, hogy miért nem adott be árajánlatot a DVG. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérem Mádai urat, hogy írásban legyen kedves majd képviselő úr 
válaszolni. Most pedig a képviselő úr ügyrendi javaslatáról szavazunk! 
 
Aki támogatja Szabó úr felvetését, kérem, igennel szavazzon! 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

412/2017. (VI.15.) határozata 
Szabó Zsolt képviselő javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő javaslatát, mely 
szerint a közgyűlés érvénytelenítse a sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési 
eljárást és nyílt közbeszerzési eljárást írjon ki e tárgyban, nem fogadta el. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés nem fogadta el a javaslatát. Pintér Attila elnök úr, képviselő 
úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem értem én se, hogy miért 
egy debreceni céggel kell működtetni a város sport ingatlanjait. Annak 
idején egyébként, amikor a nagy váltás volt, akkor városi cég működtette, 
és városi cégnek a kezébe került, ami a DVG volt, nem más. Aztán 
valamilyen úton-módon ez a debreceni cég kezébe került. Valóban 
irányítottnak tűnik ez a közbeszerzés. Viszont arra hagy válaszoljak, mert 
én nem láttam itt most a tájékoztatóban a DVG Zrt.-nek a levelét, de a 
gazdasági bizottságon kiosztásra került, ahol a DVG arról tájékozatott 
minket, hogy alkalmatlan a pályázatra. Tehát a kiírásban szereplő 
feltételeknek a DVG nem felelt meg. Itt viszont azt szeretném 
megkérdezni, hogy ki a frászkarika írta ki ezt a közbeszerzési eljárást, 
hogy a saját cégünket már a kiírásnál kizárta. Nem védeni akarom a DVG-
t, azt gondolom, majd a vezérigazgató úr ezt megteszi, de egyértelmű 
tájékoztatást kaptunk, hogy a DVG a kiírásnak megfelelő paramétereknek 
nem felelt meg. Egyetértek egyébként a Szabó úrral és a Besztercei 
képviselő úrral is, hogy városi cégnek kellene működtetni. Véleményem 
szerint közbeszerzést sem kellene kiírni, ugyanis a város a saját cégének 
közbeszerzés nélkül is átadhatja üzemeltetésre. Úgyhogy én arra teszek 
javaslatot, hogyha ez jogilag megáll, nem tudom, én így tudom, hogy 
átadhatja, akkor erről is szavazzunk. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jegyző asszony! Mit mond? 
 
Aki Pintér Attila képviselő úr indítványával egyetért, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Pintér Attila képviselő javaslatát – mellette 
szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), ellene 
szavazott 2 fő (Iván László, Izsák Máté), tartózkodott 7 fő (Cserna Gábor, Gombos 
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István, Hingyi László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

413/2017. (VI.15.) határozata 
Pintér Attila képviselő javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Pintér Attila képviselő javaslatát, mely 
szerint a sportingatlanok üzemeltetését a DVG Zrt.-nek adja át, nem fogadta el. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés nem fogadta el a képviselő úr indítványát. Alpolgármester úré 
a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Még 
mielőtt a tévénézőkben, meg a hallgatóságban az maradna meg, hogy mi 
a fő tevékenységi kör, van egy TEÁOR besorolási jegyzék, és ott a cég 
egyet választ. De a cég tevékenységi körében bent van az a tevékenység, 
amire mi kiírtuk a közbeszerzési pályázatot. Nyugodtan indulhat. Teljesen 
igaza van Pintér Attila képviselő úrnak, hogy miért nem a DVG-nek adtuk. 
Mert egy nagyon egyszerű dolog. Egy – hogy van a közmondás – egy 
nyúlról vagy valami csak egy bőrt lehet lenyúzni. Nem bírja el a DVG. 
Annyi feladatot kap a várostól, megnyerte a TOP-os pályázatokat. 
Reméljük, még nyerni fog TOP-os pályázatokat. Nem fogja tudja ellátni 
azokat a feladatokat, amit rá akarunk testálni. Lehetetlen. Az volt az 
elképzelésünk ugye, hogy automatikusan meghosszabbítjuk a debreceni 
cégnek addig a szerződését 2019. december 31-ig, amíg a sporttelepen 
befejeződnek a fejlesztések. Ez a stadionra és a kézilabda csarnokra 
vonatkozik. Azt is gondoltuk, hogy most odaadjuk a DVG-nek. A DVG nem 
tudja fizikailag ellátni a feladatot. Nem az, hogy nincsenek szakemberek, 
hogy nem tudnak takarítani, füvet nyírni. Nincs rá kapacitása. És semmi 
mutyi nem volt ebben a kiírásban. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Tehát, hogy nincsen rá fizikai kapacitás. Én azt gondolom, 
hogy azokat az emberek, akik most ezt a létesítményüzemeltetést végzik, 
akik ott dolgoznak akár a jégpályán, akár a kézilabdacsarnokban, akár a 
stadion környékén, azok ugye azok nem debreceniek, azok 
dunaújvárosiak, csak az üzemeltető cég debreceni. Tehát ezek az 
emberek ezek itt laknak helyben, hogyha változik az üzemeltető, akkor 
ezek az emberek ugyanúgy itt fognak maradni helyben, tehát maga a 



61 
 

fizikai kapacitása az biztos, hogy meglenne a DVG-nek, mert egyszerűen 
ezt a 10-15 vagy akárhány emberről van szó, átveszi, állományba veszi, 
és megvan hozzá a kapacitás. A DVG-nek van egy bérszámolása, az, 
hogy most 150 emberre vagy 162-re fogják elvégezni a havi bérszámolást, 
ez nem gondolom, hogy megint olyan hatalmas nagy 
kapacitásproblémákat jelentene. Igen, lehet, hogy esetleg egy embert fel 
kell venni, aki átveszi ezt a létesítményüzemeltetési üzletágat, és ő fogja 
vezetni, és ő fogja irányítani majd a jelenlegi debreceni vezetés helyett. Ez 
elképzelhető, de akkor még mindig csak egy ember, tehát nem gondolom, 
hogy megoldhatatlan probléma. Ezzel a kapacitásproblémákra akartam 
kitérni. Köszönöm. 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

414/2017. (VI.15.) határozata  
Sportingatlanok üzemeltetésére kiírt beszerzési eljárás eredményének 

megállapítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a dunaújvárosi 
316/7 hrsz. alatt nyilvántartott Sportingatlanok üzemeltetésével kapcsolatosan 
lefolytatott beszerzési eljárás érvényes és eredményes. 

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

jelzett beszerzési eljárásra, a Pentele Clear Kft. által benyújtott ajánlat alapján a 
vállalkozás nem felel meg az előírt alkalmassági követelményeknek, mely alapján 
a szerződés teljesítésére alkalmatlan ajánlattevőnek bizonyul ezért az ajánlatot 
érvénytelennek minősíti. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett beszerzési 

eljárás nyerteseként az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt.-t jelöli meg a 
határozat 1. számú mellékletében csatolt ajánlat alapján azzal, hogy 1.050.000,- 
Ft + Áfa/hó koncessziós díjat fizet meg, egyben utasítja a polgármestert, hogy a 
határozat 2. számú mellékleteként csatolt Szolgáltatási koncessziós (üzemeltetési) 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. 

(XI.17.) határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére 
vonatkozó vállalkozási szerződés módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Gertheis Antal, a Mobilissimus Kft. ügyvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
És rátérünk az eredetileg 24. sorszámmal felvett napirendi pontra. Ez a 
menetrendszerinti személyszállítás közszolgáltatás megújításának 
előkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosítása.  
 
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, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

415/2017. (VI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 

figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés módosítására 
 

1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Modern 
Városok Program keretein belül megvalósuló autóbusz beszerzés időpontjának és 
az autóbuszok paramétereinek ismeretében kíván pályázati eljárást lefolytatni. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, 

miszerint az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó, a Mobilissimus Kft.-vel 
2017. február 07-én megkötött vállalkozási szerződést módosítani kívánja a 
határozat 1. számú mellékleteként csatolt szerződés módosítás szerint. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mobilissimus Kft. által elkészített, a 
határozat 2. számú mellékleteként csatolt munkaközi dokumentumot 
részteljesítésként elfogadja, és megállapítja, hogy részteljesítés alapján a 
Mobilissimus Kft. részszámla kiállítására jogosult, egyben utasítja a polgármestert, 
hogy a vállalkozói díjnak a határozat 1. számú mellékletében csatolt 
szerződésmódosítás 7. pontjában meghatározott mértékű része átutalásához 
szükséges lépéseket tegye meg. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban foglalt vállalkozási díjra 

bruttó 10.731.500,- Ft forrást biztosít, azaz további bruttó 2.857.500,- Ft-ot biztosít 
2017. évi önkormányzati költségvetési rendelet 5. melléklet, 16. helyi közösségi 
közlekedés dologi kiadások során, melyhez az 5.b. melléklet pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész tartalék soráról csoportosít át vállalkozási szerződés pénzügyi 
teljesítéséhez. 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés 
módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér 
Megyei Kormányhivatal között, a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatt 
fennálló helyiséghasználati, helyiségbérleti és használati jogot alapító 
szerződések módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a Fejér Megyei Kormányhivatallal helyiségbérlet 
kapcsán fennálló szerződések módosítására kerül sor. Felhívom szíves 
figyelmüket, hogy I., II., III. és IV. határozati javaslatot tartalmaz a 
határozat. Külön kell döntenünk. 
 
Előbb a I.-ről szavazunk! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László,), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
416/2017. (VI.15.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros Városháza tér 1. szám alatt fennálló 

helyiséghasználati szerződés módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 2011. szeptember 20. 
napján, a Dunaújváros, Városháza tér 1. V. emelet 501-502-503 számú, 508-509-
510 számú és az 511-516 számú irodahelyiségek vonatkozásában létrejött 
helyiséghasználati szerződést a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
szerint módosítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező 
helyiséghasználati szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                    - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                      30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II. határozati javaslat következik! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
417/2017. (VI.15.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros Városháza tér 1. szám alatt fennálló 

helyiséghasználati szerződés módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal jogelődje a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat között 2012. november 30. napján, a 
Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. emelet 909. számú irodahelyiség 
vonatkozásában létrejött helyiséghasználati szerződést a határozat mellékletét 
képező szerződésmódosítás szerint módosítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező 
helyiséghasználati szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                     - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon 
                     belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

III. határozati javaslat! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
418/2017. (VI.15.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros Városháza tér 1. szám alatt fennálló 

helyiségbérleti szerződés módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 2013. április 22. napján, 
a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. emelet 903. számú irodahelyiség 
vonatkozásában létrejött helyiségbérleti szerződést a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás szerint módosítja. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező helyiségbérleti 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
                - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon 
                 belül 

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

IV. határozati javaslat! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
419/2017. (VI.15.) határozata 

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal között, a Dunaújváros Városháza tér 1. szám alatt fennálló 

használati jogot alapító szerződés módosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Önkormányzata 
jelenlegi nevén Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 
Kormányhivatal jogelődje a Fejér Megyei Földhivatal között 1992. augusztus 27. 
napján, a Dunaújváros, Városháza tér 1. irodaépület 446,69 m² hasznos 
alapterületű X. emeletének korlátozásmente használata vonatkozásában létrejött 
használati jogot alapító szerződést a határozat mellékletét képező 
szerződésmódosítás szerint módosítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező használati jogot 
alapító szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
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                - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 napon 
                 belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

28. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Vöröskereszt Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön 
szerződés 3. számú módosítására, Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. 
és 808. sz. irodahelyiség és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szücsné Szigeti Hedvig, a Magyar Vöröskereszt Fejér Megyei  

                    Szervezete megyei igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a Vöröskereszttel fennálló haszonkölcsön szerződés 
módosítására kerül sor szintén Városházán található irodahelyiségekkel 
összefüggésben.  
 
Aki támogatja, 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, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
420/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Vöröskereszt 
Fejér Megyei Szervezet között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. számú 

módosítására, Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 807. és 808. sz. irodahelyiség 
és a hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Városháza tér 1. VIII. 

807. és 808. számú irodahelyiség és hozzájuk tartozó tárgyaló vonatkozásában 
2010. június 25-én létrejött haszonkölcsön szerződést 2018. június 30. napjáig 
meghosszabbítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés 3. számú módosítása aláírására, és a közzétételre az ingyenes 
használat miatt az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelete 
rendelkezései szerint.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
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                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
                - a szerződés aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

29. Javaslat az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves 
beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, 
valamint a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának 
elbírálására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kozik Árpád, az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
 ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az Energo-Viterm Kft. tavalyi beszámolójára kerül sor, könyvvizsgáló 
megválasztása, valamint a Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálása. 
Felhívom a figyelmüket, hogy I., II. és III. határozati javaslat van, és a I. 
egy támogató „A”-t és egy elutasító „B” változatot tartalmaz. Szeretném 
megkérdezni, hogy Kozik Árpád ügyvezető-igazgató úr itt van-e. Merthogy 
én konkrétan nem ismerem. Nincsen. Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném megkérdezni, 
hogy mi a terve az Energo-Hőterm és Energo-Viterm Kft.-vel az 
önkormányzatnak. Teszem ezt azért, mert 50% tulajdona van Dunaújváros 
Megyei Jogú Városnak. Rendre jönnek be az előterjesztések azzal 
kapcsolatban, hogy mind a két cég bajban van, és mi pedig folyamatosan 
pattintjuk le a felelősséget magunkról. Egyébként a mai nap is valami 
hasonló fog történni, legalábbis az előterjesztés erről szól. Az én emlékeim 
szerint – és az emlékeim pontosak – annak idején, amikor ebbe a két 
cégbe a város önkormányzata 50%-os tulajdonjogot szerzett, akkor az 
akkori közgyűlés egy fő kivételével egyhangúlag megszavazta ezt a 
javaslatot. Tette ezt azért egyébként, merthogy olyan előterjesztés készült, 
és egy olyan gazdasági számítás, miszerint ez az önkormányzat általi 
beruházás hét év alatt megtérült volna. Aztán ez a harmadik évben azt 
követően elúszott teljesen, elsősorban azért, mert az akkori fideszes 
országgyűlési képviselők a parlamentben megszavazták azt a javaslatot, 
ami az akkori gázmotoros erőművek, illetve más erőművek is, de 
elsősorban minket ugye ez érintett, a kapcsolt áram átvételével 
kapcsolatos dolgokat teljesen átírta. Úgyhogy tíz éve kötött szerződéseket 
szüntettek meg, ami egyébként az akkori gazdasági számításnak az egyik 
alapját képezte. Aztán nem beszélek a rezsicsökkentésnek a hatásairól a 
két cégnél, mert jelentősen érintette, csak erről valamiért nem szól senki. 
Úgyhogy én azt gondolom, hogy a fideszes országgyűlési képviselőknek 
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felelőssége van abban, hogy a város tulajdonát, részbeni tulajdonát 
képező erőművek ilyen állapotba kerültek, és azt gondolom, hogy a város 
viszont felelős azért, hogy ezekkel az erőművekkel mit fogunk kezdeni. 
Úgyhogy én szeretném hallani az elképzeléseiket, illetve szeretnék tisztán 
és világosan látni annak érdekében, hogy döntéseket tudjunk hozni, illetve 
tudjak én magam is normálisan szavazni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! 
Általában egyetértünk, de azzal a megjegyzésével, hogy mi el szeretnénk 
odázni ezt a döntést, nem értek egyet, mi csak körültekintően szeretnénk 
körbejárni ezt az egész ügyet. Több dossziényi levelezésünk van akár a 
két céggel, akár a DVCSH-val, hogy minden egyes mérlegnél, hogy mit 
szeretnénk megnézni, milyen szerződéseket, milyen analitikát, milyen 
egyéb dokumentumokat. Ezt, a mai napig nem kaptunk meg soha 
egyetlenegy tájékoztatást, bérleti szerződést, az anyacéggel kötött 
szerződéseket, a munkavállalók névsorát, a hitelszerződéseket, a 
támogatásokat, a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni elszámolásokat, ezt 
a mai napig nem kaptuk meg. Ugye az önkormányzatnak is vannak 
könyvvizsgálói, gazdasági szakemberei. Mire emeljünk most tőkét, ha 
beadott a másik tulajdonos egy tőkeemelési javaslatot, amiben 
Dunaújváros 50%-os jegyzett tőkéje jelentősen lecsökkenne, bele se 
tudnék szólni a társaság dolgaiba, amikor mellette nincs egy két-három 
évre vonatkozó üzleti terv. Önök, most ha önök lennének hatalmon, akkor 
önök megszavaznák ezt mindenféle üzleti terv nélkül, csak azért, mert a 
másik tulajdonos azt mondja, hogy emelni kell? Mi szeretnénk a 
Hőtermbe, Vitermbe, DVCSH-ba belelátni. Ez sajnos nem megy. Mást 
nem tudunk csinálni, mint kérjük a másik tulajdonostársat, illetve az 
ügyvezetőket is, ne csak az ő ügyvezetője legyen, mert mi is 50%-os 
tulajdonosok vagyunk, minket is mindenről tájékoztassanak, és akkor 
remélem, bölcsebb döntést tudunk hozni, és természetesen, ha úgy ítéljük 
meg az üzleti tervben, hogy ezeknek a cégeknek van jövője, és 
rentábilisak lesznek, meg fogjuk szavazni a tőkeemelést is meg a 
mérlegeket is. A mostani felállásban a cég által leadott iratokba nincs 
semmi a cég jövőjéről, illetve az üzleti tervről. Ezek alapján mi nem tudjuk 
megszavazni a tőkeemelést. És ha még nem tárgyalunk egymással. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyébként mennyire beszédes, amit alpolgármester úr, mennyire 
beszédes, hogy a két ügyvezető egy írásos meghívót nem fogad el a 
közgyűlésre, és nem jönnek el. Ez mennyire kicsi dolognak tűnő, de 
mennyire alátámasztja azt, amit a gazdasági alpolgármester úr mondott. 
Parancsoljon, képviselő úr! 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Most ha én 
cinikus akarnék lenni, akkor megkérdezném önöktől… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem szokott a képviselő úr lenni. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
… hogy tulajdonképpen mit vártak a másik tulajdonostól, mit vártak a 
másik tulajdonostól. Akkor, amikor megvásárolták ezt a tulajdonrészt, már 
úgy, hogy láthatták önök, akik akkor itt ültek a közgyűlésben, hogy milyen 
a DVCSH-val az együttműködés az önkormányzat és a másik tulajdonos 
között, hogy mi történik szennyvíztisztító ügyben. És nagyon fontos, hogy 
volt egy igazságügyi szakértői vélemény, amit ugye tudjuk önök nem 
akartak nyilvánosságra hozni, de egy per után, amit sikerült megnyernem, 
ez nyilvánosságra került, amelyben világosan le van írva, hogy ez milyen 
hibás döntés volt megvásárolni ezeket a tulajdonrészeket. Én azt 
gondolom, hogy ezek mellett, az így kialakult helyzet mellett mindenkinek, 
aki most még a politikában van, és akkor megszavazta ezt a tulajdonrész 
vásárlást, nem velem, hanem a városlakókkal majd el kell számolnia, és 
egyben várom, hogy valami épkézláb megoldási javaslat is szülessék, 
mert azt látszik, hogy ez így a végtelenségig nem mehet majd tovább. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úr után a szavazási folyamatra térünk rá, tehát a I.-ről. Elnézést! 
Későn nyomta meg. Tessék! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak annyit szeretnék 
mondani, hogy egyébként nem az én dolgom szerintem, hogy védjem ezt 
az ügyet, örülnék, ha egyszer a Fidesz oldaláról is valaki megszólalna, 
mert ugye ők maguk is megszavazták akkor, nyilván nem mindenki ült 
akkor itt az akkori testületben, de önök voltak többségben egyébként. 
Csak annyit, hogy az akkori döntés időszakában a másik tulajdonossal 
normális volt az önkormányzat kapcsolata. Senki nem feltételezte, hogy 
ennyi év után ez így meg fog romlani. Persze, voltak sajátosságai ennek a 
kapcsolatnak, de normális kapcsolat volt, amiben megegyeztünk, azt 
egyébként úgy is hajtottuk végre. Majd kérem, hogy erősítse meg a másik 
oldal, ha így volt, vagy ha nem így volt. A szennyvíztisztítóval 
kapcsolatban annyit, hogy kiváló dunaújvárosi civilek miatt került ebbe a 
helyzetbe a szennyvíztisztító, úgyhogy jó lenne visszalapozni majd a 
történelemkönyvben meg a közgyűlési előterjesztésekbe, ugyanis civil 
kezdeményezésre történt az, hogy a DVCSH-hoz került egyébként a 
szennyvíztisztítónak a szennyvíztisztítási díj beszedése. Az akkori 
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közgyűlésben ülő kiváló civiljeink okozták ezt a helyzetet, nem kis 
problémát okozva egyébként dunaújvárosi lakóknak, akik azt hitték, hogy 
akkor innentől kezdve fizetni se kell, és sok hónap után kiderült, hogy 
egyébként a kötelező közszolgáltatásért kötelező fizetni is. Úgyhogy majd 
tessék megkérdezni a dunaújvárosi civil társadalmat, akik akkor egyébként 
itt voltak, hogy mit is képviseltek, és tudták-e, hogy mi az Istent csinálnak, 
egyébként az egész szituáció, ami kialakult a szennyvíztisztítóval 
kapcsolatban a szennyvíztisztító és a DVCSH között, az bizony nekik 
köszönhető vastagon. Köszönöm szépen. Majd őket is el kell számoltatni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Elég nőiesen fogalmazott a Pintér képviselő úr. Idézőjelben. Konkrétan 
Somogyi képviselő úr, Pochner képviselő úr, Vass János képviselő úr, 
csak, hogy kikhez fordulhat Szabó képviselő úr. Tessék, alpolgármester 
úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Látja, Pintér képviselő úr. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! 
Látja, Pintér képviselő úr, látja, megint egyetértettünk. A szívemből szólt. 
Ha nem szavazzák meg akkor ezt a számlázási módszert, nem lennének 
a mai napon ezek a problémák. Illetve az első felvetésére, én itt a 
nyilvánosság előtt felajánlom a másik tulajdonosnak, hogy kezdjük meg a 
tárgyalásokat, és inkább tárgyaljunk, és ne pereskedjünk, hogy ne egy 
nevető harmadik vigye a városból a szolgáltatást. Itt a nyilvánosság előtt 
felajánlom a másik tulajdonosnak, mert ugye telefonon őt nem tudom 
elérni, és vissza sem hív. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Na, ez is egy érdekes volt, ez az utolsó gondolat, és nagyon fontos volt, 
amit felajánlott a Szepesi alpolgármester úr. 
 
I. határozati javaslat „B” változatáról döntünk először! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

421/2017. (VI.15.) határozata  
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi beszámolójának 

megismeréséről 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, 
Működtető Kft. 2016. évi beszámolóját megismerte és azt 3.138.113 e Ft mérleg 
főösszeggel és 11.957 e Ft adózott eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., 3. 
és 4. számú mellékletei szerint nem fogadja el, egyben utasítja a tulajdonosi 
képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját képviselje. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdoni hányadának 

megfelelő tőkepótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni. A törzstőke 
leszállítására vagy a társaság átalakulására tesz javaslatot, egyben utasítja a 
tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
           a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                8 napon belül 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
II. határozati javaslat a könyvvizsgáló személyével kapcsolatos! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

422/2017. (VI.15.) határozata  
az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi könyvvizsgálója 2015. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt a társaság taggyűlésének nem javasolja 2017. június 01-től 
2018. május 31-ig Sümeginé Juhász Ilonát a társaság új könyvvizsgálójának 
megválasztani. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
       a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
     - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
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  Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztályra érkezésétől számított 8 
                    napon belül   
       - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 15  
                    napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Ezt a közgyűlés nem fogadta el. 
 
És a III. határozati javaslat pedig a DVCSH Kft. ajánlatával függ össze. 
Mégpedig a tőkeemeléssel összefüggésben. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

423/2017. (VI.15.) határozata  
a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunaújvárosi Víz-, 

Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) jelen határozat 
mellékletét képező az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tőke emelésében 
való részvételre vonatkozó ajánlatát, melyet nem tud értékelni mindaddig, amíg a 
DVCSH Kft. nem küldi el, a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét, melyben látható a 
tőkeemelésből származó ügyletnek a DVCSH Kft. gazdálkodásra való hatása és 
megnyugtatóan kiderül, hogy a távhő szolgáltatás, továbbá az ivóvíz szolgáltatás, 
valamint a szennyvíz elvezetés szolgáltatás folyamatos ellátásának biztonságát 
nem veszélyezteti. Egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy az Energo-
Viterm Beruházó, Működtető Kft. taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje, vagyis ne fogadja el a DVCSH Kft. tőkeemelési ajánlatát. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
           a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a DVCSH Kft. 1. pontban hivatkozott ajánlatának 
taggyűlési megtárgyalását kezdeményezze, kérje a 2017. évre vonatkozó üzleti 
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tervét, melyben látható a tőkeemelésből származó ügyletnek a társaság 
gazdálkodásra való hatása. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
           a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
30. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi éves 

beszámolójának megismerésére, könyvvizsgálójának megválasztására, 
valamint a Dunaújváros Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának 
elbírálására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Busi Éva, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 
 ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőkben hasonló jellegű napirend, az Energo-Hőterm ugyanilyen 
jellegű napirendjére, Energo-Hőterm Kft. A keddi taggyűlésen 
természetesen a közgyűlés által elfogadott kötött mandátummal fogok 
részt venni. Jövő héten, kedden van társasági taggyűlés. 
 
Hozzászólás hiányában a I. határozati javaslat „B” változatáról döntünk 
először! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

424/2017. (VI.15.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 2016. évi beszámolójának 

megismeréséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, 

Működtető Kft. 2016. évi beszámolóját megismerte és azt 2.857.537 e Ft mérleg 
főösszeggel, és -170.463 e Ft mérleg szerinti eredménnyel (veszteség) a 
határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint nem fogadja el, egyben utasítja 
a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen 
álláspontját képviselje. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a tulajdoni hányadának 
megfelelő tőkepótlási kötelezettségének nem tud eleget tenni. A törzstőke 
leszállítására vagy a társaság átalakulására tesz javaslatot, egyben utasítja a 
tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
           a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                8 napon belül 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A II. határozati javaslat a könyvvizsgáló hölggyel kapcsolatos. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

425/2017. (VI.15.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálójának 

megválasztásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető 
Korlátolt Felelősségű Társaság jelenlegi könyvvizsgálója 2015. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt a társaság taggyűlésének nem javasolja 2017. június 01-től 
2018. május 31-ig Sümeginé Juhász Ilonát a társaság új könyvvizsgálójának 
megválasztani. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              
                a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 

   Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezésétől 
                     számított 8 napon belül 
        - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                     15 napon belül 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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És a III. határozati javaslat a DVCSH ajánlata a tőkeemeléssel 
összefüggésben.  
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
426/2017. (VI.15.) határozata  

a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. ajánlatának elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunaújvárosi Víz-, 

Csatorna- Hőszolgáltató Kft. (a továbbiakban: DVCSH Kft.) jelen határozat 
mellékletét képező az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tőke emelésében 
való részvételre vonatkozó ajánlatát, melyet nem tud értékelni mindaddig, amíg a 
DVCSH Kft. nem küldi el, a 2017. évre vonatkozó üzleti tervét, melyben látható a 
tőkeemelésből származó ügyletnek a DVCSH Kft. gazdálkodásra való hatása és 
megnyugtatóan kiderül, hogy a távhő szolgáltatás, továbbá az ivóvíz szolgáltatás, 
valamint a szennyvíz elvezetés szolgáltatás folyamatos ellátásának biztonságát 
nem veszélyezteti. Egyben utasítja a tulajdonosi képviselőt, hogy az Energo-
Hőterm Beruházó, Működtető Kft. taggyűlésén a Közgyűlés ezen álláspontját 
képviselje, vagyis ne fogadja el a DVCSH Kft. tőkeemelési ajánlatát. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
           a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a DVCSH Kft. 1. pontban hivatkozott ajánlatának 
taggyűlési megtárgyalását kezdeményezze, kérje a 2017. évre vonatkozó üzleti 
tervét, melyben látható a tőkeemelésből származó ügyletnek a társaság 
gazdálkodásra való hatása. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 
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31. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 
intézkedési terv módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
Kft.) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a Dunamenti Regionális Népfőiskola üzleti tervének 
elfogadására. Elnézést! Bocsánat! Állami Számvevőszék által végzett 
ellenőrzéssel összefüggő intézkedési terv módosítása. Bocsánatot kérek!  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
427/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 47/2017. (I.19.) határozata 
mellékletét képező Intézkedési terv kiegészítéséről 

(Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kiegészíti Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 47/2017. (I.19.) határozata mellékletét képező, az Állami 
Számvevőszék általi ellenőrzéshez kapcsolódó és a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft.-t érintő Intézkedési tervet az Állami Számvevőszék felhívására, a 
bérleti-üzemeltetési szerződéssel, valamint a beszámolók elkészítésével és 
alátámasztásával összefüggésben feltárt szabálytalanságok tekintetében a felelősség 
tisztázása érdekében, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy jelen határozat mellékletét 
képező kiegészített intézkedési tervet aláírja és az Állami Számvevőszékről szóló 
2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az Állami Számvevőszék részére 
küldje meg. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
                a belső ellenőrzési osztály osztályvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                  8  napon belül 
                - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 8 napon 
                  belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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32. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola üzleti tervének elfogadására 
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: 
 

Dr. Kántor Károlyné tanárnő itt volt az előbb még. Üdvözlöm tisztelettel. A 
határozati javaslat egy „A” és egy „B” változatot tartalmaz.  
 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom, és aki a „B” változatot 
támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

428/2017. (VI.15.)  határozata  
a Dunamenti Regionális Népfőiskola bérleti szerződésének felmondásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte jelen határozat 

mellékletét képező, a Dunamenti Regionális Népfőiskola (2400 Dunaújváros, 
Jókai M. u. 19.) 2017-2020 évi üzleti tervét, mely tartalmazza a folyamatban lévő 
és jövőbeni pályázatok listáját, pályázatnyertesség esetén elérhető támogatások 
összegét, valamint a havi működési kiadások tételes kimutatását. 

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

hivatkozott üzleti terv ismeretében nem látja biztosítottnak a Dunamenti 
Regionális Népfőiskola részéről a bérleti díj fizetési kötelezettség folyamatos 
teljesítését, ezért úgy határoz, hogy helyben hagyja Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 384/2017. (V.18.) határozatában hivatkozott bérleti 
szerződés felmondását azzal, hogy a birtokbavétel időpontja 2017. június 30. 
napja. 

 
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.) 
 



79 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés a „B” változatot elfogadta, és felmondja a Dunamenti 
Regionális Népfőiskolával kötött bérleti szerződését. 
 

33. Javaslat Rácalmás Város Önkormányzata elszámolásának elfogadására – 
sebességcsökkentő sávelhúzás – Hankook – Dunaújváros északi terület 
iparterület 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Györe Andrea jegyző, Rácalmás Város Polgármesteri Hivatala 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, mely javaslat Rácalmás Város 
Önkormányzata elszámolásának elfogadása a Hankook iparterülettel 
összefüggésben.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
429/2017. (VI.15.) határozata 

Rácalmás Város Önkormányzata elszámolásának elfogadására – 
sebességcsökkentő sávelhúzás - Hankook – Dunaújváros északi terület 

iparterület 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Rácalmás Város 
Önkormányzata által megküldött, a határozat mellékletekén csatolt elszámolást, 
egyben kinyilvánítja, hogy a Hankook - Dunaújváros északi iparterületen, a 
sebességcsökkentő sávelhúzási munkákkal kapcsolatosan megszületett 265/2017. 
(IV.21.) határozatának megfelelően bruttó 6.394.710,- Ft-ot megfizet a 
sebességcsökkentő sávelhúzás munkálatainak végrehajtásával, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy Rácalmás Város Önkormányzata és Dunaújváros Megyei Város 
Önkormányzata között 2016. június 20-án kelt megállapodás 3. pontja szerint jelent 
határozatban jelzett költség kiegyenlítésével kapcsolatos lépéseket tegye meg a 
határozathozataltól számított 15 napon belül. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
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                nyolc napon belül 
 
34. Javaslat a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetésére (DVG Zrt. ajánlata) 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Római városrész végén, a Fáy András utcában lévő műfüves pálya 
üzemeltetése, a DVG Zrt. ajánlata. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egyetértek 
azzal, hogy ez mindenféleképpen egy megoldásra váró feladat, hiszen 
nagyon sok megkeresést kapunk azzal kapcsolatban, hogy itt komoly 
vannak. Viszont egy módosító javaslattal élnék ehhez a napirendi ponthoz, 
mégpedig az, hogy kössük meg most ezt a szerződést, ami ezt a 
280.000,- Ft + Áfát tartalmazza, viszont szeptemberig találjunk erre egy új 
megoldást. Én ezt nonszensznek tartom, hogy havi 350.000,- Ft körüli 
összegbe kerül az, hogy itt a lakókat ne érje úgymond hátrány. Tehát most 
én ezt támogatni fogom, viszont kérem, hogy szavazzunk arról, hogy ez a 
szerződés első körben csak három hónapra, tehát a nyári időszakra 
szóljon, de óriási pénzpazarlásnak tartanám azt, hogy havi 350.000,- Ft-ot 
költünk arra, hogy itt az ajtók reggel 8-kor nyitva legyenek, este 8-kor 
bezárják, és néhány takarítás legyen benne. Mindegy. Tehát most mivel 
ez a helyzet van, nyáron ezt meg kell oldani, de szeptemberben 
szeretném, hogyha erre visszatérnénk, és kérem, hogy szavazzunk erről a 
módosításról. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Barta képviselő úr módosító javaslatáról dönt a közgyűlés! 
 

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

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
430/2017. (VI.15.) határozata 

 Barta Endre képviselő  
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre képviselő javaslatát, mely 
szerint a DVG Zrt.-vel a Fáy A. utcai műfüves pályára vonatkozó vállalkozási 
szerződést három hónap időtartamra kösse meg az önkormányzat, nem fogadta el. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés nem fogadta el a módosító javaslatot. Besztercei képviselő 
úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Sajnálom, hogy nem fogadta el a közgyűlés, mert ugyanezt a témát 
mondtam volna én is különben. Tehát 4.274.000,- Ft-ba kerül évente majd 
az, hogy oda reggel és este kimegy egy ember nagyjából tíz percre. Kinyit, 
bezár, és hetente egyszer összeszedi a szemetet, illetve hetente egyszer 
körbenéz a pályán, hogy nem-e sérült drótkerítés vagy bármi ott a 
környéken. Mert ugye hogyha valami fog is sérülni, az természetesen 
plusz pénzbe fog kerülni, hiszen akkor azt meg kell javítani, ennek 
költsége lesz, munkadíj, meg anyag, meg egyéb. Tehát én is azt 
gondolom, hogy ez a 4,3 millió forint, amibe éves szinten fog kerülni 
nekünk annak a pályának a működtetése, az egyszer sok, másodszor 
pedig, hát még azt is elképzelhetőnek találom, hogy ott a környéken 
találunk egy olyan közös képviselőt, vagy éppen a lakásszövetkezettel 
megegyezünk, akik lehet, hogy a feleennyi pénzért elvállalják ugyanezt a 
melót. Mivel ott vannak a környéken, és nem kell ennyi pénzt erre kifizetni. 
Természetesen támogatom, hogy a DVG Zrt. végezze a városi munkákat, 
de van, amikor van ennél olcsóbb megoldás is, amivel jobban járhat a 
város. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Cserni Béla képviselő úr! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ugye ez a 
műfüves focipálya itt a Fáy utcában ez a szociális város rehabilitációs 
projekt keretében készült el, és mint tudjuk, ez egy igen drága pálya volt 
mint minden műfüves pálya a városban. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egy kicsit legyen kedves a mikrofonhoz közelebb. 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Mint minden műfüves pálya a városban, ez egy nagy értéket képvisel. 
Ennek a szerződésnek nemcsak az az alapja, hogy nyitva és csukva 
legyen a pálya, a világítás, a villanyvilágítás a lakók kérésének 
megfelelően megfelelő időben lekapcsolódjon, ez egy nagy értékű 
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műfüves pálya, amelynek a kezelése speciális kezelést igényel, ugye ebbe 
ilyen gumiőrleményt kell besöpörni, amivel ez a pálya hosszantartó és 
hosszú ideig használható pálya marad. Ugye ennek a pályának egyébként 
a fenntartási kötelme a pályázat alapján egy öt éves ciklust ölel föl, 
amelyből ugye egy bő éves ciklus telt le. Tehát ennek a pályának meg kell 
maradnia minden ottani sportolni vágyó számára használható állapotúnak. 
Azt is tudjuk, hogy egy kicsit sajnálatos helyen helyezkedik el ez a pálya, 
mert túl közel vannak hozzá a lakóépületek. Ebből adódóan ugye hosszú 
évek óta volt itt sportpálya, de amióta ez a műfüves pálya elkészült ugye 
az önkormányzatunk több millió forintot költött arra, hogy egy picit 
élhetőbbé tegye itt a szűk lakókörnyezetben ezt a pályát azért, hiszen 
rengeteg kilövés volt, rengeteg olyan ablaktábla sínylette meg ezt az 
ügyet, amelyet meg kellett utána javíttatni, úgyhogy még megemeltettük 
ezeket a labdafogó hálókat mind a négy oldalon. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Most mit szeretne mondani, képviselő úr? Tehát mi a lényeg? 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Azóta ezzel lényegesen kevesebb gond van. Azt, hogy ezt a pályanyitást, 
bezárást igenis meg kell csinálni, és igenis meg kell oldani azt, hogy azt a 
pályát hosszú távon jó minőségben fent tudjuk tartani, tehát én nem tudom 
a vállalkozási összeget ilyen szempontból megítélni, hogy ez sok vagy 
kevés, egy biztos, hogy a lakosságnak, az ottani lakóknak szüksége van 
arra, hogy a pálya ki legyen nyitva, és be legyen zárva a végén, és rend, 
tisztaság övezze a sporttevékenység végét. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bocsánat, csak olyan nehezen és hosszan vezette föl, hogy … Besztercei 
képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Csak egy rövid reagálás lenne egy mondatban. Ugye, hogy sok vagy 
kevés ez a díj. Tehát kettőszáznyolcvanezer plusz áfáról beszélünk, ugye 
háromszázötvenezer forint környékén van ez az összeg, ez egy 
százhatvannyolc órában dolgozó embernek nagyon-nagyon jó fizetés ma 
Magyarországon. Tehát ezért százhatvannyolc órát ott lehetne tölteni a 
pályán. Azt gondolom, hogy a napi fél óra, kétszer negyed órás jelenlét, a 
nyitás-zárás meg a heti egy seprés az ezzel az összeggel szerintem túl 
van fizetve. De hogyha fölveszünk oda egy állandó embert, aki ott van 
napi nyolc órát, akkor természetesen állom, akkor hajrá, hadd menjen. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Aki támogatja a határozati javaslatot, az igennel szavazzon. Én 
támogatom. 
 
Önök? 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
431/2017. (VI.15.) határozata 

 a Fáy A. utcai műfüves pálya üzemeltetéséről 
(DVG Zrt. ajánlata) 

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

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
megbízza az önkormányzat tulajdonát képező, dunaújvárosi 451/57 hrsz. alatti, 
Fáy A. utcai műfüves futballpálya üzemeltetésével, 2017. július 1. napjától, 
280.500,- Ft+áfa/hó vállalkozói díjért, jelen határozat mellékletét képező 
határozatlan időre szóló vállalkozási szerződésben foglalt feladatok ellátására. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződésben megjelölt időpontig, valamint jelen határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződés aláírására, egyúttal felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 

 
3. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában 

megjelölt üzemeltetésre 280.500,- Ft+áfa/hó összeget biztosít vállalkozói díjként 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtási szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) költségvetésének 5. melléklet 
Vagyonkezelési feladatok alcím dologi kiadások előirányzat során az 5.b. 
melléklet 24.7. Folyamatban levő kötelezettségek tartaléka és az általános 
tartalék előirányzat sorokról történő átcsoportosítás útján. 

  
Felelős:   -  a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 
                -  a szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                  30 napon belül 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
1. 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 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
35. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében 

lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2016. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült 
elszámolás elfogadására, lakásbérleti díjtartozások leírására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

A következő napirend a lakások és nem lakás célú helyiségek 
elszámolásának elfogadására térünk rá, amelyeket a DVG Zrt. üzemeltet.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
432/2017. (VI.15.) határozata 

az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások 
és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2016. évi ingatlankezelés, 
gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadásáról, 

lakásbérleti díjtartozások leírásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2016. évi lakóház-
kezelési  beszámolóját, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételének felhasználásáról 
készült elszámolást 26.254.541,- Ft veszteséggel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság a határozat 
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mellékletét képező tételes kimutatás alapján törölje az önkormányzat tulajdonát 
képező lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti díj hátralékából a 2016. év 
végéig felhalmozódott, mindösszesen 2.693.922,- Ft összegű behajthatatlan 
követeléseket. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 2017. évi 

költségvetésben tervezésre került a 2016. évi lakás és helyiség gazdálkodás 
bevétele és kiadása. A két jogcím összegének különbözete biztosítja az 1. 
pontban meghatározott veszteség rendezését. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen 

határozat közlésére. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:         
                 a polgármester                                    
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                     a közigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való 
                   megküldését követő 8 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
36. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi ingatlankezelési 

terve elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A DVG Zrt. ezévi ingatlankezelési terve van a közgyűlésünk napirendjén. 
 
Aki támogatja, 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, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése 

433/2017. (VI.15.)  határozata  
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi 

ingatlankezelési terve elfogadása tárgyában 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a DVG 
Dunaújvárosi Zártkörűen Működő Részvénytársaság - az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
díjbevételéről és felhasználásáról szóló – 2017. évi ingatlankezelési tervét, mely 
szerint a társaság várhatóan 17.000.000,- Ft veszteséggel számol, a lakások 
vonatkozásában a tervezett veszteség 6.000.000,- Ft, a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek vonatkozásában 11.000.000,- Ft. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. elnök-

vezérigazgatóját, hogy a bevételekről és ráfordításokról készítsen havonta 
tételes, a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre való bontás 
szerinti kimutatást, mely alapján a különbözet havonta elszámolandó és 
pénzügyileg rendezendő.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

                         a Vagyonkezelési Osztály vezetője 
                      a Közigazgatási Osztály vezetője 

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak való 
                   megküldését követő 8 napon belül 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 
meghatározott hiányra a bevételek és kiadások megtervezésével a forrást 
biztosítja a 2017. évi önkormányzati költségvetés 5. melléklet 15. Lakás és 
helyiséggazdálkodás alcím dologi kiadások kiemelt előirányzat terhére.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és pénzügyi teljesítéséről, valamint felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetése módosítása 
során vegye figyelembe. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 
tervezésekor a DVG Zrt. által végzett ingatlankezelési feladatok ellátására a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában 2.590.079,- Ft összeget  
(Vagyonkezelési Osztály költséghely) és a lakások vonatkozásában 4.678.477,- 
Ft összeget (Közigazgatási Osztály költséghely) vegyen figyelembe, továbbá a 
vételárhátralék kezelési feladatokra 2.286.000,- Ft (Vagyonkezelési Osztály 
költséghely) összeget tervezzen. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
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                a közigazgatási osztály  osztályvezetője 
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző   
              - a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
                a 2018. évi költségvetés tervezés időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi 
számú ingatlanon található épület őrzésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

A következőkben a DVG-vel, hát igen, itt van igaza a Besztercei képviselő 
úrnak ám, tehát most fölolvashatom a tisztelt tévénézők ugye érdeklődve, 
aki nyomon követi az adást, egy helyrajzi számú ingatlanon található 
épület őrzésével kapcsolatban. És akkor jogosan kérdezi a tisztelt 
tévénéző, most akkor miről döntött a közgyűlésünk. A közgyűlés valami 
épülettel összefüggő vállalkozási szerződést módosít, de mivel nem 
olvassuk föl a határozati javaslatot, honnan is tudhatnák, hogy miről van 
szó. Ezért lenne, tisztelt főépítész úr, jogos, hogy ide azért bekerüljön. Hát 
kié? Ja, bocsánat! Aki támogatja a határozati javaslatot. Egyébként 
doktornő, miről van szó? Tehát én is szeretném megkérdezni, most mit 
őrzünk. Mert nem tudom. 
 

Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A volt komp kikötőnél, tehát 
az első bekezdezésben megtalálható, tehát maga az előterjesztésben. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Na tessék! Összehoztuk a Besztercei képviselő úrral. No, ezt azért nem 
mondanám így, ebben a formában.  
 
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, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
434/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. között a dunaújvárosi 3371/3 helyrajzi számú ingatlanon 
található épület őrzésére vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 3371/3 hrsz.-ú 

erdő, kivett gazdasági épület, udvar és kivett büfé udvar megnevezésű 
ingatlanon található épület őrzésére vonatkozó, 2017. április 11-én létrejött 
vállalkozási szerződést 2017. május 25. napjáig meghosszabbítja. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a gazdasági igazgatóság vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül     
                - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 30 
                  napon belül 

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

meghatározott feladat ellátására bruttó 1.026.262,- Ft erejéig forrást biztosít a 
2017. évi költségvetés 5. melléklet 14. vagyongazdálkodási feladatok, dologi 
kiadások során az 5.b. melléklet általános tartalék soráról történő 
átcsoportosítással.  

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés 
soron következő módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a 
polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Bár, hat Fidesz-tagom kiváncsiságból beült a Gyurcsány-fórumra. Hatot 
mondtam. Ebben csak az volt az érdekes, hogy maga Gyurcsány Ferenc 
nem jött el. Tehát szomorúan hívtak föl, hogy főnök, mi teljesítettük, amit 
kértél, de csak a pártigazgató vett részt, és egyfajta kampányban való 
felkérésre szóló formanyomtatványokat próbáltak rásózni a Fidesz-
tagjaimra.  
 

38. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi 
Tagintézménye Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye működési 
feltételei biztosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Rátérünk a Pedagógiai Szakszolgálat Bóna utca alatti telephely működési 
feltételei biztosítására. Dr. Bóna István, régész. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
435/2017. (VI.15.) határozata 

a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye 

működési feltételei biztosítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Fejér Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat elhelyezésével kapcsolatban a feltételek kialakítására 
1.500.000,- összeget biztosít. A DVG Zrt.-vel fennálló bérleti jogviszony 
megszűnése után fennmaradó összeget 443.418,- forint összeggel kiegészíti a 
2017. évi költségvetési rendelet 5.b mellékelt „Intézményi tartalék” sorából. Az 
1.500.000,- forint fedezetet a költségvetési rendelet 7.b mellékletének a „Fejér 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye Dunaújváros, 
Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye működési feltételei biztosítása” elnevezésű új 
soron szerepelteti. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a működéshez szükséges átalakítási, tisztasági festési munkák elvégzésére 
a DVG Zrt-től árajánlatot kérjen be, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően a kivitelezéshez szükséges 
szerződéseket aláírja. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő:   a 2017. évi költségvetés következő módosításának időpontja 

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

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 következő módosításának időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
       

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója 
     Határidő:    a határozat közlésére: 2017. június 29. 
 
39. Javaslat a József Attila Könyvtár alapító okiratának és SZMSZ-ének 

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

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója   

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend – üdvözlöm tisztelettel Tóth Évát, a József Attila 
Könyvtár igazgató asszonyát – alapító okirat és SZMSZ módosítása. 
Felhívom a szíves figyelmüket, hogy az előterjesztés egy I. és II. 
határozati javaslatot tartalmaz. 
 
Előbb az alapító okiratot módosítjuk. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
436/2017. (VI.15.) határozata 

a József Attila Könyvtár alapító okiratának módosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 171/2015. (IV.23.) határozata 2. 
számú mellékletével elfogadott, a József Attila Könyvtár Dunaújváros intézmény 
Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

„Okirat száma: 12787-4/2017 
Módosító okirat 

A József Attila Könyvtár Dunaújváros Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
által 2015. április 23. napján kiadott, 926-7/2015 számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése 436/2017. (06.15.) határozata alapján – a következők szerint 
módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 3.1.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése” 
2. Az alapító okirat 4.3. pont (e) alpontjából a „közművelődési rendezvényeket” 
szövegrész elhagyásra kerül. 
3. Az alapító okirat 4.3. pontja a következő alpontokkal egészül ki: 
„(l) a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi; 
(m) az általa üzemeltetett, kiskorúak által is használható, internet-hozzáféréssel 
rendelkező számítógépek használatát a kiskorúak védelmét lehetővé tevő, könnyen 
telepíthető és használható, magyar nyelvű szoftverrel ellátva biztosítja a kiskorúak 
lelki, testi és értelmi fejlődésének védelme érdekében.” 
4. Az alapító okirat 5.3. pontja elhagyásra kerül.  
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal 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. június 23. 

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

határozatot küldje meg a József Attila Könyvtár részére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2017. június 29. 

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

A közgyűlés a városi könyvtár alapító okiratát módosította. 
 
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
döntünk és a korábbi SZMSZ-szel összefüggő határozat hatályon kívül 
helyezéséről. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
437/2017. (VI.15.) határozata 

a József Attila Könyvtár SZMSZ-ének módosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. augusztus 1-jei hatállyal 
jóváhagyja a József Attila Könyvtár határozat mellékleteként csatolt Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, egyúttal a Közgyűlés hatályon kívül helyezi a József Attila 
Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló 577/2015. 
(X.15.) határozatát. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

            a polgármester 
          - a határozat közlésében való közreműködésért: 

 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. július 14. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm szépen, hogy elfáradt a közgyűlés ülésére. 
 

40. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájának 
névváltoztatására; a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának 
módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Óvoda, Aprók Háza Tagóvoda névváltoztatása. Gyenes Józsefné igazgató 
asszonyt köszöntöm. 
 
Tessenek szívesek szavazni! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
438/2017. (VI. 15.) határozata  

a Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza Tagóvodájának névváltoztatásáról; 
a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról  

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

Óvoda Aprók Háza Tagóvodája elnevezés helyébe a Dunaújvárosi Óvoda 
Szivárványos Aprók Háza Tagóvodája elnevezés lépjen. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 227/2002. (VII. 11.) számú 

határozatával elfogadott Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okirata módosítására az 
alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 17119-5/2017. 

Módosító okirat 
A Dunaújvárosi Óvoda a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által 2016. június 8. napján kiadott, 12987-3/2016. számú alapító 
okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján 
– Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 438/2017. (VI. 
15.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
1. Az Alapító Okirat 6.2. pont 1. pontja helyébe a „Dunaújvárosi Óvoda Szivárványos 
Aprók Háza Tagóvodája” megnevezés kerül. 
2. Az Alapító Okirat 6.2. pont 13. pontja elhagyásra kerül.  
3. Az Alapító Okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 
 

 
feladatellátási hely megnevezése maximális gyermek-, 

tanulólétszám 

1 
Dunaújvárosi Óvoda Szivárványos Aprók 
Háza Tagóvodája 

144 

2 Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma Tagóvodája 95 
3 Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája 75 

4 
Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág 
Tagóvodája 

96 

5 Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti Tagóvodája 100 
6 Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc Tagóvodája 175 
7 Dunaújvárosi Óvoda Katica Tagóvodája 40 

8 
Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső 
Tagóvodája 

71 

9 Dunaújvárosi Óvoda Margaréta Tagóvodája 125 
10 Dunaújvárosi Óvoda Napsugár Tagóvodája 175 
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11 
Dunaújvárosi Óvoda Római Városrészi 
Tagóvodája 
 

171 

12 
Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája 

96” 

4. Az Alapító Okirat 6.4. pont 13. pontja elhagyásra kerül a további szerkezeti 
egységek számozásának értelemszerű megváltozásával. 
Jelen módosító okiratot 2017. augusztus 31. napjától kell alkalmazni.” 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a módosító okiratot, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratot aláírja és egyúttal nyújtson be kérelmet a Magyar 
Államkincstár Fejér Megyei Igazgatóságához – az 1. és 2. 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. június 23. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

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

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

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2017. június 29. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Hogy fogjuk hívni? Köszönöm. A közgyűlés elfogadta az tagóvoda 
névváltoztatását. 
 

41. Javaslat állásfoglalás kialakítására a hajléktalan ellátórendszer további 
működtetésére 
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Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott: Kissné Fekete Éva az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 

                    Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
 kuratóriumának elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A hajléktalan ellátórendszer működtetésével összefüggő napirend. Na, 
gondoltam, hogy itt röpködni fognak a hozzászólások. Pribil úr! Üdvözlöm 
tisztelettel. Barta képviselő úr, Jobbik! 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:29 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét.) 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Véleményem szerint is az egyik legizgalmasabb napirendi ponthoz 
érkeztünk. Elég komoly aggályok vannak így átvizsgálva ezt a határozati 
javaslatot. Ugye itt arról van szó, hogy a bizonyos alapítvány, aki 
működteti a papírgyári hajléktalanszállót, szeretné megkaparintani itt a 
másikat is itt a dunaújvárosi önkormányzattól. Kérdéseket vet föl ez a 
dolog. Ugye mi történik akkor, hogyha a vasútállomás környékére 
csoportosítunk több mint kétszáz hajléktalant. Ez egy olyan csomópont, én 
úgy tudom, amit az önök által említett Modern Városok Programjában is 
egy eléggé központi helyen lévő helyszín. Nem vagyok abban biztos, hogy 
megoldott, tehát jó megoldás az, hogy több mint kétszáz hajléktalant egy 
helyre csoportosítunk. Jelen pillanatban ugye két helyszín van a 
hajléktalanoknak, és bizonyos nevelési úgymond szándék is lehet, amikor 
az egyikből kitiltják, úgymond kap egy sárgalapos figyelmeztetést, és 
akkor még a másikba el tud menni. Na, most hogyha egy alapítvány fogja 
ezt az egészet kezelni, és véletlenül olyan dolog történik, ami miatt 
kitiltásra kerül az a hajléktalan, hova fog menni ez a hajléktalan. Ez is egy 
nagyon komoly kérdés. A másik, nagyon komoly szakmai munka folyik az 
önkormányzat által működtetett hajléktalanszállón. Tudjuk azt, hogy a 
fiataloknak rendkívül jó lehetőségeket biztosítanak arra, hogy 
visszatérjenek a normál élet kerékvágásba, kikerüljenek abból a 
helyzetből, amibe hibájukból, vagy önhibájukból kerültek. Azt gondolom, 
hogy ez is egy olyan kérdés, amit mindenféleképpen át kéne gondolnunk 
mielőtt egy kézbe adjuk ezt a dolgot. Nem beszélve arról a majdnem húsz 
főről, akik most olyan állományban vannak, akik életpályamodellt 
teljesítenek. Ha ők az alapítvány alkalmazásába kerülnek, úgy nagyjából 
havi ötven-hatvanezer forintot, ötven-hatvanezer forinttal keresnek majd 
kevesebbet. Ez is egy tény. És rájuk vonatkozik az a dolog is, hogy mit tud 
szánni, tudjuk-e az önkormányzat, kaptunk-e arra tervet, hogy az 
alapítvány mit tud számukra majd biztosítani. Elsődlegesen ennyi, és majd 
akkor. Köszönöm. 
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Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönöm, képviselő úr. Szabó Zsolt képviselő úré a szó. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Láthattuk, hogy itt az előterjesztésben van ilyen, hogy hol mond le az 
önkormányzat a térítésről, mit és hogyan vonunk össze. Szerintem ez egy 
mellékes kérdés. Mert az igazi kérdés az az, hogy nekünk kötelességünk 
segíteni a nehézsorsú embertársainkon, és kötelességünk az, hogy 
minden nehézsorsú embertársunknak megadjuk a lehetőséget arra, hogy 
ők újra a biztos létfenntartás, a gyarapodás útjára lépjenek. És engem ez 
az anyag nem győzött meg arról, hiszen szakmailag vajmi keveset 
tartalmaz, hogyha meghozunk egy fenntartói döntést, akkor biztosítva lesz 
az, hogy minden hajléktalan embertársunknak minden nap jut meleg étel, 
hogy nem fognak azzal megállítani az utcán hajléktalanok, hogy ők azért 
nem mennek akármelyik szállóra, mert ott ez vagy az történt velük. 
Nyilván ez nem feltétlenül és nem mindig csak a szállók hibája, de azt 
gondolom, hogy mindenfajta összevonásnak, változtatásnak abból a 
szemszögből van értelme, hogy a városunkban a nehéz sorssal élő 
embertársainkat a mostaninál hatékonyabban tudjuk segíteni, és én akkor 
tudom bármelyik előterjesztést is támogatni, hogyha meggyőz arról bárki 
itt és most, hogy ezzel a Dunaújvárosban élő hajléktalan 
embertársainknak jobb lesz. És még egy nagyon fontos dolog, hogy 
szerintem bizonyos szempontból racionális ez az összevonás, ugyanakkor 
én azt kérem, hogy úgy döntsünk, hogy ne csak ezeket az érveket nézzük, 
hanem nézzük meg azt, hogy hogyan tudunk valamifajta pluszt behozni 
ebbe a dologba, hogy tud-e szakmailag a mostaninál jobban működni. 
Szerintem ez egy olyan kérdés, amiben elsősorban nem anyagi, hanem 
szakmai és erkölcsi döntést kell hoznunk. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Meggyőződésem, hogy ebben a kérdéskörben 
mindannyian egyetértünk. Egy dolgot azért szeretnék megjegyezni, 
Dunaújváros azon kevés települések közé tartozik, ahol a hajléktalan 
ellátás kifogástalan helyzetben volt. Elég, ha csak annyit mondok, hogy itt 
hosszú évek óta nem történt téli baleset, fagyás, fagyáshalál. De azt 
gondolom, hogy az alapítvány kuratóriumának elnöke, ha Pintér Attila után 
vagy Barta Endre kért még szót, nyilván ebben a kérdésben néhány 
praktikus gondolatot meg fog fogalmazni számunkra. És akkor Pintér Attila 
elnök úré a szó. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szerintem nem izgalmas ez 
a téma, képviselő úr, szerintem kényes ez a téma. Szerintem marhára 
kényes minden egyes dunaújvárosi lakó arra, hogy amikor a Vasmű úton 
vagy a Szórádon vagy bárhol sétálgat, akkor ne essen keresztül egy ott 
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hentergő hajléktalanon. Marha kényes téma! És szerintem ebben a 
dunaújvárosi hajléktalanellátó rendszer kiválóan működik. És nemcsak az 
önkormányzat által működtetett, hanem a Magyar Mentőszolgálat által 
működtetett is. És azt gondolom, hogy az a folyamat, ami azt célozta meg, 
hogy Dunaújváros utcáin ne legyenek hajléktalanok, azt a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvány indította el. Egyébként nem tudom, páran még 
vannak itt a teremben, akik annak idején itt ültek, amikor tátott szájjal 
csodálkozva ballagtunk itt ki a közgyűlési terem elé, és néztük meg azt az 
egy darab segélyautót, amit akkor még a Pribil elnök úr hozott ide, és 
mutatta be nekünk, amivel elindították ezt a folyamatot. Ez a folyamat 
kinőtte magát, és ma ott tart, hogy egy kiváló hajléktalan ellátás működik 
egyébként, ami magánkézben van. Az teljesen normális egyébként a jövőt 
tekintve, hogy ezt próbáljuk valahogy egy kézbe vagy egy irányítás alá 
terelni. Az a probléma egyébként, az anyag hiányos. Hiányos, és ezért 
merülnek föl kérdések a képviselő-társaimban. Egyébként teljesen 
jogosan. Mert az anyag egy-két megbeszélésnek a jegyzőkönyvét 
tartalmazza, de pontosan azt, hogy mi a szándék, és mi a folyamat eleje 
és mi lesz a vége, ezt nem. Pl. egy évre meghosszabbítjuk a 
hajléktalanszálló, Papírgyári úti hajléktalanszálló működésének az 
engedélyét tovább fogja bérelni a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány, de 
nyilván az a szándék, én legalábbis ezt sejtem ki az előterjesztésből, hogy 
hosszú távon onnan ki szeretnénk költöztetni a hajléktalanokat. 
Feltételezem, hogy azért szeretnénk kiköltöztetni, mert sportfejlesztéseket 
fogunk csinálni ezen a területen, és marhára nem lenne jó, hogyha a fiatal 
srácok, gyerekek mondjuk a hajléktalanszállón keresztül kellene, hogy 
bejussanak a radari sporttelepre. Gondolom, hogy ez a szándék. Csak ez 
nincs leírva. Tehát jó lett volna, hogyha az előterjesztésben ez le van írva. 
Nekem személyesen az a véleményem, hogyha egy önkormányzati 
kötelező feladatellátásba magánszemély bekapcsolódik, az mindig 
hatékonyabban szokott működni. Ez a tapasztalatom. Nem biztos, hogy ez 
a jó, de nekem ez a tapasztalom. Így én azt gondolom, hogy abszolút 
támogatható ez a történet. Nekem egyébként volt szerencsém a Magyar 
Mentőszolgálat Alapítvány munkáját megismerni, és meglátogatni 
többször egyébként a Papírgyári úti hajléktalanszállót. Én javaslom a 
képviselő-társaimnak, hogy beszéljenek a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány elnökével, kérjenek időpontot tőle, kísértessék magukat végig a 
szállón, nézzék meg, hogy milyen munkát végeznek, és akkor szerintem 
nagyon sok kérdésre választ fognak kapni. De gondolom, hogy a Pribil úr 
most is egy-két kérdést meg fog itt válaszolni. Köszönöm szépen. 
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 10:34 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Köszönöm. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
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Köszönöm a szót. Ahogy Gombos alpolgármester úr, illetve Pintér 
képviselő úr is megerősítette, kitűnően működik Dunaújvárosban most ez 
a kérdés, legalábbis ezeket hallottuk. Ha kitűnően működik, akkor miért 
van szükség a változtatásra. Ez a terület mindenki tudja, hogy ráfizetéses. 
Ha valaki ezt egy kézben szeretné üzemeltetni, az valaminek a kárára kell, 
hogy menjen. Kérdés az, hogy minek a kárára. Az ott foglalkoztatottak 
kárára, vagy esetleg ugye a hajléktalanok kárára. Olyan csak és akkor tud 
kizárólag nyereségesen működni egy ilyen dolog, hogyha valamilyen 
minőségbeli változtatás történik. Tehát ez lenne a kérdésem, hogy mi a mi 
szándékunk, mi az alapítvány szándéka. És egy nagyon jó, amit Pintér 
képviselő úr is mondott, és azért hoztam föl az elején is, ha a papírgyári 
szállóról el akarjuk hozni a hajléktalanokat, ugye akkor az csak és 
kizárólag a vasútállomásra mehet. És hiába húzunk fel oda még egy 
épületet, ott az egy olyan csomópont, illetve csomópont lesz, ahol annyi 
hajléktalan nagyon nehezen helyezhető el, illetve legalább akkora 
problémát okoz, mint ahol most a papírgyáron esetleg a sportolni 
vágyóknak okozna. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Én egy másik aspektusból közelíteném meg a dolgot, 
de sok mindenben egyetértek az előttem szólókkal, pl. abban, akik 
elmondták, hogy Újvárosban a szociális ellátás, illetve a hajléktalan ellátás 
jól működik. Hát, én ez mellett a hajléktalanszálló mellett közlekedem 
naponta kétszer, háromszor, többször. Tehát látom. Ez több mint tíz – én 
nem tudom pontosan, elnök úr –, több mint tíz éve biztos, hogy működik, 
ez a Papírgyári úti hajléktalan ellátás. És tényleg a városban ez a része ez 
abszolút tapasztalható, hogy rend van a közterületeken, télen nem fagy 
meg hajléktalan. Tehát én azt gondolom, hogy anélkül, hogy 
meglátogattam volna olyan nagyon sűrűn ezt az intézményt, én úgy látom, 
hogy a városban rendben van, viszont ahogy tegnap polgármester úr 
sajtótájékoztatóján már a „C” változatot megelőlegezte a közgyűlésnek, és 
nekem pontosan ezzel lenne problémám, ez hasonló Barta képviselő úr 
problémájához. Tehát ugye négy változat van előttünk, csakhogy tiszta 
legyen. Ugye az „A” változat az az, hogy marad a Papírgyári úton 
változatlan férőhellyel tovább az alapítvány, „B” változatban az alapítvány 
átvenné a város teljes hajléktalan ellátását, de szintén maradna a 
Papírgyári út 11-ben, és akkor lehetne bővíteni a területet. A „C” változat, 
amit polgármester úr tegnap bejelentett sajtótájékoztatón, az az, hogy a 
Kandó Kálmán tér 4. szám alatti telephelyet, ami most a hajléktalan ellátó, 
harminc évre térítésmentesen átadná az önkormányzat az alapítványnak. 
Harminc évre, mondom még egyszer. Ez van bent az előkészített 
anyagban. A „D” változat pedig szintén a Kandó térről szól, hogy az 
alapítvány az ingatlan térítésmentes tulajdonba adását kéri, tehát az 
ingyeneset. Minden esetre polgármester úr tegnap a „C”-t mondta, tehát 
maradjunk ennél. Énnekem ezzel hasonló problémám van, mint Barta 
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képviselő úrnak, tehát, hogy a vasútállomáshoz arra a szűk útszakaszra, 
ami egy nagy forgalmú, ugye hát ott megyünk ki az üzleti negyedhez, ott 
az tulajdonképpen a 6-os út felől a városnak az egyik főbejárata, két szép 
épülettel, amiből az egyik szép fel van újítva, a mienké. Tehát a város 
főbejárata, és oda akarják telepíteni a hajléktalan ellátást, kétszáz-
kétszázötven főről szólva uszkve. A Kandó Kálmán tér most is, amikor ott 
megyek el, ugye napközben a hajléktalanok nincsenek bent az udvaron, 
nincsenek bent az épületben, kint vannak az utakon, ott a közúton, és ott 
tartózkodnak, ott beszélgetnek, ott élik az életüket. Most. Harmincan. 
Negyvenen. Ha odamegy kétszáz ember, mi fog ott történni. Egyszer. 
Másodszor. Pontosan egy pár napirenddel ezelőtt szavaztuk meg, hogy a 
százhuszonöt hektáron egy új ipari park létesüljön a lehetőséghez képest 
a Venyimi út mellett, ami ugye pontosan az M6-os és az üzleti negyed 
után van. Magyarul ott ipari cégeknek a lehetősége meglesz, hogy 
idetelepüljenek, ne adj Isten egy BMW-gyár vagy bármi más idejöhet. És 
annak a területnek az értéke folyamatosan növekedni fog. A város nem 
tud másfele terjeszkedni, csak a 6-os úton túl, tehát most ne a jövő évre, 
meg ne 2020-ra gondoljanak, hanem egy kicsit tovább. Tehát hogyha a 
város terjeszkedni akar, akár családi házas övezettel, akár üzleti 
negyeddel, akkor a 6-os úton túl fog terjeszkedni. A Kandó Kálmán tér az 
a városnak az egyik központi tere lesz, amennyiben továbbépül az a rész, 
márpedig tovább fog a következő tíz-húsz évben, abban biztos vagyok, és 
a központi üzleti- és lakónegyed kellős közepére telepítenénk oda a város 
hajléktalan ellátását. Ráadásul harminc évre bebetonozva. Tehát nem 
lehetne azt megváltoztatni. És képzeljék el azt a helyzetet, hogy ahol most 
van a külső Park Center, az üzletek, a parkolók, hogy ott továbbépülnek 
még üzletek, az út másik felén lakónegyed, családi ház, és oda tervezzük 
be harminc évre a dunaújvárosi hajléktalan ellátást. Én azt megértem, 
hogyha a radari sporttelepet fejlesztik, és ott útban van a jelenlegi 
hajléktalan ellátó épület, mert oda akarnak tenni valamilyen funkciókat 
abba az épületbe, vagy éppen, hogy a sporttelep megközelítésénél ne 
legyen probléma. De hogyha átrakjuk a Kandó Kálmán térre Dunaújváros 
összes hajléktalanját, akkor abból sokkal nagyobb problémák fognak 
születni a következő években, mint hogyha, mint a radari területen, 
hogyha ott hagynánk. Tehát azt, hogy a Kandó Kálmán téren létesüljön a 
város központi hajléktalan ellátása, azt én nem tudom támogatni, illetve, 
hogy harminc évre térítésmentesen, azt meg pláne nagyon nem tudom 
támogatni. Ugye alapítvány felvetette azt is, hogy ő ezt a Kandó Kálmán 
téri épületet saját önerővel kibővítené, még egy plusz száznegyvenöt 
férőhelyet építene, illetve az anyagban benne van, hogy százötven 
négyzetmétert hozzá lehet építeni az épülethez. Az most két, tehát most 
az út két oldalán lévő épületekről beszélek, az egy szépen rendbe rakott 
épület, gyönyörűen meg van csinálva. Most ahhoz még toldunk-foldunk, 
és akkor hogyan fog kinézni ott az a környezet, mondom hajléktalanok 
tömegével. Ugyanakkor, hogyha az alapítványnak van önereje arra, hogy 
a Kandó Kálmán téri épülethez hozzáépítsen, akkor miért nem tudja 
felújítani a papírgyári szállót. Hátha az önerő rendelkezésre áll, akkor nem 
itt épít, hanem ott felújít, nagy valószínűséggel többet tudna tenni a 
Papírgyári úton felújításban, mint egy új épületrészt megépíteni a Kandó 
Kálmán téren. Tehát az, hogy egy alapítvány végzi Dunaújváros 
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hajléktalan ellátását, ez nem probléma, jól végzi a munkáját. Nekem azzal 
van kifogásom, hogy harminc évre oda akarják adni a Kandó Kálmán teret, 
és oda akarják telepíteni Dunaújváros hajléktalan központját, ezt nem 
tartom jónak, nem is fogom tudni támogatni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Szepesi alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Én először is szeretném 
megköszönni mind a két hajléktalan ellátást végző szervezet dolgozóinak 
és vezetőinek azt a segítséget, azt a problémamentességet, amit már több 
éve tapasztal Dunaújváros, nem ülnek a szökőkutaknál hajléktalanok, 
nincs balhé, nincs verekedés, nincs egyéb a város területén, a városlakók 
nem panaszkodnak. Én azt hiszem, hogy az utóbbi hat-hét évben a 
közgyűlés előtt nem volt olyan probléma, hogy rendőri vagy akármilyen 
önkormányzati intézkedést kérünk a hajléktalanokkal kapcsolatosan. Én 
köszönöm mind a két szervezet dolgozóinak és vezetőinek még egyszer 
ezt az áldozatos munkát. De meg kell jegyeznem, mi is nagy gondban 
voltunk, és elhangzott egy-két képviselő úrtól, hogy gyors az anyag, kevés 
tárgyalással. Igen, nagyon kevés tárgyalás van, hiszen a másik hajléktalan 
ellátónak, a Mentőszolgálatnak július elsejéig kellett volna bejelenteni az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának, hogy folytatna egy tevékenységet. 
Most jelenleg ugye a Papírgyári úton végzik a tevékenységet. Eddig 
nagyon kedvező bérleti díjért voltak ott. A DVG Rt. a tulajdonos 
elvárásának megfelelően jelentősen fel akarta emelni a bérleti díjat, ami 
éves szinten több tízmillió forint lett volna. Ugye ezt azt mondta az 
alapítvány, hogy nem fogja tudni vállalni. De a hajléktalan ellátás ugye az 
kötelező alapfeladat. Az épület a DVG-é. Az épület olyan rossz állapotban 
van, hogy legalább a tetőre kéne nyolcvanmilliót költeni, de 
Dunaújvárosnak. Pintér Attila képviselő úr igenis jól látta, hogyha már 
majdnem egymilliárdért fejlesztjük a radari sporttelepet, és a gyerekek 
majd odajárnak edzésre, hétvégén meg versenyekre, akkor a gyerekek, 
illetve a sportesemények megfelelő kulturált körülmények között legyenek. 
Nem azért, mert ott vannak azok az emberek, akik utcára ki lettek taszítva, 
és szerencsétlen a sorsuk, hanem azért, mert hát sajnos ilyen az 
életvitelük, mert milyen lehet más, akinek nincs egy saját lakása, nincs 
családja, vagy egyebek. De ezt mindannyian tudjuk. És most el kell 
döntenünk, hogy merre induljunk el. És elindultunk ebben a témában. Azt, 
hogy mi lesz, én szeretném, azt mondják, egy-két képviselő, hogy mi lesz 
itt öt vagy tíz év múlva, jó lenne, ha megmondanák a jackpot lottót, és 
akkor már többet nem is kéne beszélnünk, meg nem kéne itt ülnöm, mert 
akkor jövő héten megjátszanám. Honnan tudjuk, hogy mi lesz. Honnan 
tudjuk, hogy a vállalkozó mit akar, vagy az alapítvány mit akar. Honnan 
tudjuk, hogy az rossz lesz. Honnan tudjuk, hogy az jó lesz. Nekünk egy 
dolgunk van, hogy meg kell oldanunk ezt a problémát. Mert 2018. január 
elsején nem lehet kettőszázötven ember az utcán, és azt meg ne adja 
Isten, hogy akár egy ember is meghaljon. És ezért ezt a konstrukciót 
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találtuk ki. Nem biztos, hogy harminc évre adjuk oda, lehet, hogy a 
szerződést, ha úgy alakul, hogy mind a ketten, ha meg leszünk egymással 
elégedve, tizenöt és meghosszabbítjuk még x évre. Az alapítvány vállalta 
egy új hajléktalan ellátó szolgálat felépítését. Van ott mögötte terület, meg 
lehet építeni, el is tudják, ők tudják, én nem értek hozzá, hogy el tudják-e 
látni a város hajléktalan ellátását. Két-három tárgyalást folytattunk a mi 
hajléktalan ellátó szervezetünk vezetőjével, illetve a Mentőalapítvány 
vezetőjével. Tehát ezt előre ne mondjuk ki, hogy az biztos nagyon rossz 
lesz, meg nagyon rossz lesz. Most azt mondanám, hogy jó, igazuk van, 
igaza van a Besztercei képviselő úrnak, fejlesztünk ott a vasútállomásnál, 
meg új csomópont. Azt mondanám, hozzuk be a belvárosba. Mekkora 
felháborodás lenne. Vigyük ki a piacra. Mekkora felháborodás lenne. A 
Rómaira, a Technikumba, mindenhol felháborodás lenne. Sajnos a 
társadalomban benne van, hogy ezeket az embereket nem jó szemmel 
nézzük, azért mondom többes számban, mert biztos, hogy minden 
emberben van, de ez nagyon rossz felfogás és rossz szemlélet. Tehát 
akárhova tennénk ezt a hajléktalan, új hajléktalan ellátó központot, ez 
sehol nem lenne jó. De valahol kell lenniük, valahol el kell őket látni, és 
ezért próbáljuk azt, hogy a legjobb legyen, a városnak se kerüljön többe. 
Ez a tevékenység a város költségvetésébe évi több tízmilliós veszteséget 
hoz, amivel kiegészíti a város ezt. És én azt szeretném, hogyha 
megpróbálnának bizalmat szavazni ennek a koncepciónak, hiszen még 
nincsen semmiféle szerződés megkötve. 2018-ig még bármi lehet. Ugye 
addig a hajléktalan ellátás biztosítva van, 2018. december 31-ig, és 
remélem, hogy ebből egy nagyon jó dolog fog kisülni, és a 
hajléktalanoknak is meglesz egy megfelelő ellátásuk, és önöknek sem lesz 
a lakosság részéről problémájuk, és nekünk sem lesz problémánk, és nem 
kell majd több tízmillió forintot odatennünk a város költségvetéséből. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Tisztelettel megkérem képviselő hölgyeket és urakat, 
hogy aki szeretne még a Besztercei képviselő úr után hozzászólni, az ezt 
most jelezze. Mert utána elnök úrnak adnám át a szót. Tessék, képviselő 
úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Tehát, ahogy Szepesi úr is mondta, tehát azért szeretnék 
elrakni a Radarból a Papírgyári útról a hajléktalan ellátást, hogy az 
odamenő sportoló gyerekek ezt ne lássák. Azt gondolom, hogy azért, hogy 
ott a gyerekek ne lássák, azért áttenni a város másik üzleti központjába, 
ahol nemcsak a gyerekek fogják látni, hanem mindenki, aki 
Dunaújvárosba jön vidékről, az összes dunaújvárosi, aki megy ki 
vásárolni. Tehát egy sokkal nagyobb láthatósága lesz ennek a 
folyamatnak, és oda éppen ezért a Kandó Kálmán térre betelepíteni 
kétszázötven hajléktalant, és a teljes dunaújvárosi hajléktalan ellátó 
rendszert egyszerűen nem célszerű, nem optimális. Akkor a Papírgyári út 
ebből a szempontból sokkal jobb. Azt mondja alpolgármester úr, hogy 
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nyolcvanmilliót rá kellene költeni az épületnek a tetőszigetelésére. Most 
szavaztunk meg nyolcvanhárommillió forintot, ha jól emlékszem a Juharos 
felújítására. Effektíve át lehet csoportosítani azt a pénzt. Azt gondolom, 
hogy a Juharos felújítása pl. ráér, hiszen a konyhája fel lett újítva, működni 
tud a Juharos étterem, tehát a DVG-nek a vendéglátó egysége. Tudja 
végezni a dolgát. Hát, Istenem, hát a Juharos étterem majd egy év múlva 
megnyitni esetleg új étteremként. Azt még el tudjuk viselni, abból nem fog 
szerintem polgárháború lenni. De hogyha kell a hajléktalanszállóra 
tetőszigetelés, akkor legyen meg, vagy adja át a DVG egy forintért a 
városnak a tulajdonjogot, és a város oldja meg. Tehát ezekre mind ki lehet 
találni megoldásokat, de én azt gondolom, hogy jelenleg a dunaújvárosi 
hajléktalan ellátás ott van a legjobb helyen, ahol most van. Tehát végezze 
az alapítvány a munkát, kapja meg akár az egész városi hajléktalan 
ellátást, ezzel nincsen probléma, hiszen jól végezte a munkáját az elmúlt 
évtizedben. Ezt láthatjuk. De a Kandó Kálmán térre telepíteni ezt, 
felelőtlenség, azt gondolom. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Annyit szeretnék elmondani, 
hogy szerintem itt az elhangzottak alapján a koncepció jó. Én támogatni 
fogom. Szerintem a Papírgyári útról el kell költöztetni ezt a tevékenységet. 
Az indoklás elhangzott, én ezzel értek egyet. A Kandó Kálmán tér lehet, 
hogy nem a legjobb megoldás, de jelenleg ott van erre lehetőség, 
egyébként pedig az, hogy ebből a városlakók vagy az ideérkezők mit 
látnak, azt gondolom, hogy a fenntartónak a felelőssége, illetve a fenntartó 
tevékenységének lesz majd a következménye. És erre meg azt szeretném 
mondani, hogy a Papírgyári út 11-ben működő Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány által fenntartó tevékenység igen nagy rendben történik. Tehát 
én azt gondolom, hogyha az elnök úr úgy akarja, akkor ebből nem fognak 
sokat látni a városlakók vagy a városba érkezők, merthogy megvan ennek 
a technikája, hogy hogy fogják ezt elvégezni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Alpolgármester úr, és utána Pribil úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Lehet, hogy nem hiszik el, de 
azért mi dolgozunk hosszú távú programokon is. És a Papírgyári úton a 
sportcentrum mellett még szeretnénk majd egy nagy álmunkat 
megvalósítani. Erről még nem szeretnénk beszélni, és Besztercei úr 
felvetette, hogy vegyük vissza, és akkor izé. Hát, nem mindegy, hogy most 
a bal zsebemből veszem ki a pénzt vagy a jobb zsebemből. Teljesen 
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mindegy. Tehát a DVG 100%-os anyavállalatom tök mindegy, hogy én 
adom oda neki a pénzt, vagy én a saját kasszámból fizetem ki. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Elnök úr! Megkérem, hogy lehetőleg röviden, lényegre 
törően legyen kedves reagálni az elhangzottakra. 
 

Pribil Sándor a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke: 
 
Köszönöm szépen. Polgármester Úr! Köszöntök mindenkit, és képviselő 
úrnak, mert úgy, ő kezdte a hozzászólás, próbálnék válaszolni. A bizonyos 
alapítvány az a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány vagyunk, a 
megkaparintanira meg szeretném megjegyezni, hogy harminc évre 
bérelnénk, tehát nem jutunk tulajdonhoz, ez a kettő. Fölmerült két szám, 
ami megütötte a fülemet, most már többször ilyen kétszázötven főkről 
beszélgetünk. Nyolcvan férőhelyes bővítésről beszélünk ma a Kandó 
Kálmán téri ellátásban. Tehát nyolcvan férőhely az, amit ott bővíteni 
fogunk kb., így lesz kb. százötven férőhelyes a szálló, és tegnap volt 
szerencsém egy olyan szerződést aláírni, amiből jobb esetben egy öt-tíz-
tizenkét lakásos pályázatból egy harminchat hónapon keresztül átmeneti 
otthoni elhelyezésre tudunk majd bérelni lakásokat a városban. Tehát a 
fennmaradó létszám, a kettő közti létszám, ami a mi ellátottunk és az 
ottani ellátottak között a kiléptető lakásprogram lesz ebben most a 
megoldás. Fölmerült az a kérdés, hogy akkor miért nem építi az 
alapítvány, én örülök neki, hogy csak tízévente járok ide, nem azért, mert 
nem szeretem önöket látni, hanem azért, mert nincs velünk probléma. Az 
elmúlt tíz évben mi egy tízéves bérleti szerződést kötöttünk, erre mi 
fölvettünk harmincmillió forint kölcsönt, mi felújítottuk az épületet ezért a 
harmincmillió forintért a lehetőségeink szerint. December 31-én jár le a 
kölcsönünk. Tehát mi december 31-én, ha megszűnik ott a bérleti 
szerződésünk, akkor gyakorlatilag egy forintot nem élveztünk a felújítás 
költségéből, és most ugyanezt a lehetőséget próbálnánk azzal kikerülni, 
hogy azért harminc év, hogy ne terheljük a város költségvetését, a saját 
pénzünkből vennénk föl, tehát a saját hátrányunkra vennénk föl kölcsönt. 
Ebből építenénk oda azt a majd kiderül, hogy hány négyzetmétert, és azt 
milyen szinten, hogyan lesz. Egyeztettünk Szabó főépítész úrral, tehát ott 
egy nem egy szedett-vedett, itt is elhangzott egy ilyen mondat, hogy 
szedett-vedett építkezés, nem, tehát erről a városképbe egyeztettünk 
abban, hogy oda mit lehet építeni, mit nem lehet építeni, milyen 
elhelyezésbe. Ez lenne a koncepció, tehát ezzel egyetértek a város 
főépítésze. Nem tudom, itt ül-e. Ő ebben egyetértett. Elmondta, hogy mit 
lehet, ennek megfelelően kerülne ez sorra, és még egyszer mondom, 
nyolcvan férőhelyről beszélünk, ami plusz lenne ebben. Fölmerültek 
szakmai kérdések. Nagyon sajnálom, most én nem akarok kritikát 
gyakorolni, mivel egy kezem meg tudom számolni, a képviselő urak közül 
ki volt nálunk az elmúlt tíz évben, és tizenkét éve dolgozunk itt, tizenkét 
éve, és még mindig arról beszélgetünk, hogy milyen szakmai munkát 
végzünk. Hát, tudnám idézni Pintér képviselő urat, hogy el kell hozzánk 
jönni, meg kell minket nézni, hogy milyen munkát végzünk tizenkét év 
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alatt. Az egyetlen tükre a munkánknak az volt, én emlékszem, tavaly 
egyszer született egy újságcikk, amiben ült egy hajléktalan a padon. És én 
azt hittem, hogy egy ilyen köszönő lesz, hogy csak egy. Nem köszönő volt, 
ez is kritika volt. Tehát én értem, hogy mindenben van egy kis kritika, de 
azt tudom mondani, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez 
a város élhető legyen, és igen, mindenkinek sajnos ebben nem fogunk 
tudni megfelelni. De hát valahol nekik is lenni kell, de minden megteszünk 
azért, hogy legalább a belvárost, a városrészt, a köztereket stb. 
megkíméljük attól. Az utcai szociális szolgálatunk a nyáron is huszonnégy 
órában járkál. Most nem azért, hogy megfagynak, hogy a lakóknak esetleg 
ne legyen ebből problémájuk. Én nagyon szépen köszönöm. Ha van még 
kérdés, akkor állok elébe. 
 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
439/2017. (VI.15.) határozata 

 állásfoglalás kialakítására a hajléktalan ellátórendszer további működtetéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Magyar 

Mentőszolgálat Alapítvány képviselője által a hajléktalan ellátórendszer további 
működtetésére vonatkozó – a határozat mellékletében található – ajánlatát és 
koncepcionálisan az ajánlat „C” változatát úgy támogatja, hogy a dunaújvárosi 
hajléktalan ellátás egy helyen, a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti 
ingatlanon történjen, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által finanszírozott 
beruházással létrehozott férőhelybővítéssel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában lévő Útkeresés Segítő 
Szolgálat által működtett hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységeit 
(hajléktalan személyek átmeneti otthona, hajléktalan személyek nappali 
melegedője, éjjeli menedékhely) fenntartóváltással, ellátási szerződés 
megkötése mellett 2018. január 1. napjától adja át a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány részére annak érdekében, hogy az 1. pontban írt beruházással a 
férőhelybővítés megvalósuljon és a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány a 
Dunaújváros, Papírgyári út 11. szám alatti ingatlan helyett a dunaújvárosi 
hajléktalan ellátást a Dunaújváros, Kandó K. tér 4. szám alatti, általa kibővített 
ingatlanon gyakorolja. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a feladatátadáshoz kapcsolódó, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által 
vállalt beruházásra vonatkozó tárgyalásokat a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány kuratóriumának elnökével folytassa le, a beruházás műszaki, építési 
és kivitelezési dokumentációjának, költségvetésének, a kivitelezés 
ütemezésének dokumentációját a Magyar Mentőszolgálat Alapítványtól kérje 
be, a megkötendő ellátási szerződés tervezetét készíttesse el és a 
dokumentumokat terjessze a Közgyűlés elé. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 

Határidő:  - a dokumentáció benyújtására: 2017. augusztus 31. 
                         - az ellátási szerződés és a beruházásra vonatkozó előterjesztés 
                           benyújtására: 2017. szeptember 21. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal jelenleg 
fennálló bérleti szerződést hosszabbítsa meg változatlan feltételek mellett 2018. 
december 31-ig. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul 

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

határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke, a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója, valamint az Útkeresés 
Segítő Szolgálat intézményvezetője részére küldje meg. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat megküldésére: 2017. június 29. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés elfogadta egyszerű többséggel a határozati javaslatot 1 nem 
és 1 tartózkodás mellett. 
 

42. Javaslat a kulturális alapítványok 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolók tudomásulvételére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyöngyössy Csaba, a Modern Művészetért Közalapítvány 
 kuratóriumi elnöke 
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                    Buza Andrea, a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi 
 Alapítvány kuratóriumi elnöke  
                    Várnai Gyula, a Dunaferr-Art Alapítvány kuratóriumi elnöke 
                    Klein András Miklós, a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 
                    kuratóriumi elnöke  

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő napirendi pontunk a kulturális tevékenységet folytató 
alapítványok tavalyi éves beszámolója. I., II., III., IV. 
 
A I.-ről döntünk, Modern Művészetért Közalapítvány! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
440/2017. (VI.15.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Modern Művészetért Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. 

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

pontban elhatározottakról értesítse a közalapítvány képviselőjét. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. június 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A II. a Dunaferr Art Dunaújváros Alapítvány! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
441/2017. (VI.15.) határozata 

a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját 
és közhasznúsági mellékletét. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2017. június 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Vágó Eszter Múzeum és Műemlékvédelmi Alapítvány beszámolója! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
442/2017. (VI.15.) határozata 

a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2016. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2016. évi egyszerűsített 
beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő: 2017. június 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

És a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány beszámolójáról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

443/2017. (VI.15.) határozata 
a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló tudomásulvételéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2016. évi egyszerűsített beszámolóját. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és szervezési igazgatóság igazgatója  
Határidő: 2017. június 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
43. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú 

alapítványok 2016. évi beszámolóinak tudomásulvételére  
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának 
 elnöke 

                    Dr. Kollarics Béla, „A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumának 
                    elnöke 
                    Dr. Zathureczky György Csabáné, az Egészségkárosodott 
 Emberekért Alapítvány kuratóriumának elnöke 
                    Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 
                    kuratóriumának elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egészségügyi és szociális alapítványok tavalyi beszámolója. I., II., III., IV., 
V. 
 
A I.-ben „A látó szemért” Közalapítvány! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
444/2017. (VI. 15.) határozata 

„A látó szemért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású „A látó szemért” Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg „A látó szemért” Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 

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

Határidő:  2017. június 23. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A mentős alapítvány, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

445/2017. (VI. 15.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2016. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány képviselőjének. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                       a polgármester 

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

Határidő:  2017. június 23. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

446/2017. (VI.15.) határozata 
az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 2016. évi beszámolójának 

tudomásulvételéről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 
alapítású „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 2016. évi egyszerűsített 
éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. június 23. 

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

A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány. Mielőtt szavaznánk, szeretném 
önöket tájékoztatni, hogy Pecsét István barátunk egészségben 
szerencsésen megérkezett Kínába a hétvégén, hét elején, és folytatódik 
ugye a közgyűlés által is támogatott gyógykezelése. 
 
Tessék dönteni! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
447/2017. (VI.15.) határozata 

a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 
tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 

alapítású „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. június 23. 

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

A Jószolgálati Otthon Közalapítvány tavalyi munkájáról szóló tájékoztató 
elfogadása következik. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
448/2017. (VI.15.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2016. évi beszámolójának 
tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az önkormányzati 

alapítású Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2016. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány képviselőjének. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. június 23. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
44. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására 

vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szociális és egészségügyi jellegű alapítványok ezévi pályázatáról, ugye 
közgyűlési hatáskörben kell dönteni egyesület esetében pedig bizottsági 
vélemény után polgármesteri határozat. Az ESZI-ért Alapítvány, a 
Dunaújváros és Környéke 04, illetve a Bölcsődékért Alapítvány van a 
támogatandók között. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

449/2017. (VI.15.) határozata 
a szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására vonatkozó 

pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 233/2017. (III.20.) PM 
határozattal kiírt szociális és egészségügyi szervezetek 2017. évi támogatására 
vonatkozó pályázatra benyújtott alapítványi kérelmek közül támogatja az 
alábbiakat: 

 
 

PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA TÁMOGATÁS (FT) 

ESZI-ért Alapítvány 

ESZI Barátság úti 
telephelyén közösségi tér 

felújítása (ülőgarnitúra 
csere) 

150.000,- 

Dunaújváros és Környéke 
04 Alapítvány 

Működési támogatás  500.000,- 
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Dunaújvárosi 
Bölcsődékért Alapítvány 

Működési kiadások: polc, 
törölköző, abrosz, pohár 

beszerzése 
725.000,- 

 
 A pályázati támogatások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 2017. évi költségvetése 5. melléklete 10. sorszámú „szociális 
és egészségügyi szervezetek támogatása” előirányzata biztosítja. 

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

1. pontban hozott 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 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. június 29. 

     - a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges 
                dokumentumok benyújtását követő 8 munkanapon belül 

 
45. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi 

támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az oktatási és ifjúsági alapítványokra térünk rá. Itt Izsák Máté bizottsági 
elnök úrnak lenne egy módosító javaslata. 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Megköszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Javasolnék még egy alapítványt támogatásra, mégpedig a Mozgás és 
Mese Alapítványt 300.000,- Ft-os összeggel. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó, akkor így az 1. pontban lévő táblázat kiegészül a képviselő úr által 
elmondottakkal. 
 
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, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
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Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
450/2017. (VI.15.) határozata 

az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi támogatására 
vonatkozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 234/2017. (III.20.) PM határozattal 

kiírt oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2017. évi támogatására 
vonatkozó pályázatra benyújtott alapítványi kérelmek közül támogatja az 
alábbiakat: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA TÁMOGATÁS 

(FT) 

„Szilágyi” Alapítvány Színházlátogatás 70.000,- 

Göllner Mária Waldorf 
Pedagógiai Alapítvány 

Működési támogatás (2017. 09.01. - 
2018. 03.31.) (részletes költségterv 
alapján) 

500.000,- 

Dunaújvárosi Szonáta 
Alapítvány 

„Zenélő gólyák” Gólyatábor a 
Zeneiskolában 

300.000,- 

Dunaújvárosi Gárdonyis 
Tanulókért Alapítvány  

Kreatív tábor (2017. 06.26 – 06.30) 200.000,- 

Kőrösi Diákalapítvány Interaktív táblarendszer és telepítése 400.000,- 

Mozgás és Mese 
Alapítvány 

Többfunkciós, egyszerre több gyermek 
számára használható mászóka 

300.000,- 

Összesen:   1.770.000,- 
 
A pályázati támogatások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetése 5. melléklete 13. sorszámú „oktatási és ifjúsági feladatok 
felosztható kerete” előirányzata biztosítja. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi 

pályázatokra: 
 

PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA 

Muzsikáló Fiatalok 
Alapítvány 

Énekkari dobogó 

Széchenyi Iskolafejlesztési 
Alapítvány 

ADY-napok Dunaújvárosban, díjak, jutalmak 

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

és 2. pontban hozott 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. 
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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. június 29. 

- a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges 
dokumentumok benyújtását követő 8 munkanapon belül 

 
46. Javaslat a Szilágyi Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés 

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

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Farkas Márta, a Szilágyi Alapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Szilágyi Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról 
döntünk. 
 
Tessenek szívesek 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, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

451/2017. (VI.15.) határozata 
a Szilágyi Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Szilágyi 
Alapítvánnyal a 189/2017. (III.16.) határozat alapján 2017. április 19-én megkötött 
támogatási szerződés 5.2. pontjában a támogatás felhasználásának véghatárideje 
2017. november 30. legyen. 
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés 1. sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. június 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
47. Javaslat a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötött 

támogatási szerződés módosítására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
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                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Vargáné Kocsis Anikó, a Dunaújvárosi Gádonyis Tanulókért  

                    Alapítvány kuratóriumi elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötött támogatási szerződés 
módosítása. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
452/2017. (VI.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal kötött támogatási 
szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi 
Gárdonyis Tanulókért Alapítvánnyal a 355/2017. (V.18.) határozat alapján 2017. 
május 29-én megkötött támogatási szerződés  
- 2.2.a) pontjában a támogatott tevékenységek körébe „repülőjegy vásárlása” 
kerüljön a „buszbérlés, utasbiztosítás és ajándékok vásárlása” helyett, 
- 5.2. pontjában a támogatás felhasználásának kezdő időpontja 2017. március 1. 
legyen a „támogatás átutalását követő nap” helyett. 
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés 1. sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. június 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
48. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati 

szolgálat 2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Táborosi Éva, a Dunaújvárosi Vállalkozó Háziorvosok 

Egyesülete képviseletében 
                    Dr. Varsányi Mária, házi gyermekorvos 
                    Dr. Dénes Judit, a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének 
 elnöke 
                    Molnár György, az Inter-Ambulance Zrt. vezetője 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Háziorvosi szolgálatok beszámolója következik. 
 
Hozzászólás hiányában döntsenek, legyenek kedvesek! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
453/2017. (VI.15.) határozata  

a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 
2016. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi, a házi gyermekorvosi, a 

háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló 
beszámolót elfogadja. 

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

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a felnőtt háziorvosi, a 
gyermek háziorvosi, a háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat képviselőinek. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  

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

Határidő:  2017. június 30. 
 

49. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Krizsán Gáborral 
háromoldalú feladatellátási szerződés megkötésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Krizsán Gábor fogorvos   

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendet levettük a tárgysorozatból. 
 
A 14. számú körzet ellátására Krizsán Gábor doktor úrral kötött szerződés 
megkötésére kerül sor, ha és amennyiben önök támogatják. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
454/2017. (VI.15.) határozata 

a 14. számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Krizsán Gáborral 
háromoldalú feladatellátási szerződés megkötésére 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Dr. Krizsán Gábor egyéni 
vállalkozó között a 2016. szeptember 6-án létrejött feladat-ellátási szerződés 
helyett a jelen határozat melléklete szerinti formában és tartalommal 
háromoldalú (Kisapostag Község Önkormányzata által is aláírt) feladat-ellátási 
szerződés kerüljön megkötésre.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat mellékletét képező feladatellátási szerződést aláírja. 
 

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

Határidő: 2017. június 29. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

feladatellátási szerződés 1-1 példányát küldje meg a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya és a 
Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. június 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
50. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórum (DBKEF) ügyrendjének elfogadására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ügyrendjének 
elfogadása. Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Picit örülök neki, 
hiányérzetem is van az előterjesztéssel kapcsolatban. Ugye tavaly 
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decemberben kezdtem el az ügyet feszegetni, elég sokáig tartott, míg 
idáig eljutottunk. Örülök, hogy végre elindult ez a folyamat, és 
Dunaújváros Önkormányzata elkezd ezzel az üggyel mélyebben és 
behatóbban foglalkozni. Ugyanakkor hiányérzetem van, mert én azt 
gondoltam, hogy ahhoz, hogy ez a munka szakszerűen el legyen végezve, 
ahhoz, hogy megfelelő koordinációt lássunk el a szakszolgálatok, a 
rendőrség és különböző egészségügyi szervezetek között, ahhoz, hogy 
hatékonyan lépjünk föl az intézményeinkben a drogfogyasztás ellen, 
ahhoz hát mondjuk a rendvédelemben járatos emberre lenne szükség. 
Ahogy olvastam az anyagot, a fórum úgy áll össze, hogy a fórumot a 
társadalmi kapcsolatok bizottságnak az elnöke fogja vezetni, Lőrinczi 
képviselő úr, aki kiválóan fogja nyilván végezni ezt a munkáját, de azt 
gondolom, hogy meg kellett volna erősíteni egy rendvédelemben járatos 
emberrel… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És ilyen nincs benne. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
… hiszen a fórum referense az anyag alapján, illetve a közbiztonsági 
referens, az nem egy volt hivatásos, vagy egy rendvédelmi munkában 
járatos személy lenne, hanem egy hivatalnok. Én azt gondolom, hogy ez 
egy picit puha megoldás ebben az ügyben. Nyilván induljon el ez a dolog, 
de én ezt kérem felülvizsgálni, mert így nem gondolom, hogy eredményt 
fogunk elérni ebben a témában. És szeretném elmondani, hogy az alakuló 
ülésen volt szerencsém ott lenni, és minden egyes ott lévő, akit a Lőrinczi 
képviselő úr kért, hogy mutatkozzon be, mindenki a titulusa mellett 
elmondta, hogy aggódó szülő. Aggódó szülő, és olyan emberek, akik tenni 
tudnak azért, hogy Magyarországon, Dunaújvárosban a drogfogyasztást 
bizonyos területekről megpróbáljuk kiszorítani. Én elmondtam azt, hogy 
nyilván a szakszolgálatok végzik az ezzel kapcsolatos feladatokat, ez nem 
elsősorban önkormányzati feladat. Azt gondolom, hogy nekünk, 
képviselőknek felelősségünk van abban, hogy a fiataljainkat megvédjük a 
drogfogyasztástól, meg az időskorúakat, akik esetenként ellátásra 
szorulnak, meg megvédjük attól, hogy kizsebeljék, kirabolják őket, 
elvegyék a lakásukat. Ez egy olya jelenség Dunaújvárosban, amiről 
mindenki tud. Mindenki tud, még ujjal meg is tudom mutatni, hogy kik 
végzik ezt, és kik csinálják. Meg tudom mondani, hogy melyik 
szórakozóhely az, ahol csak az kerüli el a drogot, aki nem megy be. 
Szóval megdöbbentő, hogy ez nyílt közbeszéd tárgya ma 
Dunaújvárosban, és mégis olyan puhán alakulnak ezek a dolgok, valahogy 
nem megfelelő a fellépés ezekben az ügyekben. Én azt is tudom, hogy a 
dunaújvárosi rendőrség rettenetesen leterhelt, és el is mondtam, és én ezt 
az ügyet nem azért mondom, hogy most az ő nyakukba még egy 
problémát akasszak, mert nyilván végzik ők a munkájukat tisztességesen. 
De nagyon leterheltek. De én azt gondolom, hogy az önkormányzat, 
hogyha létrehoz egy ilyen egységet, szervezetet, akkor annak 
erőszakosan kell föllépni, ki kell erőszakolni ezektől a szervezetektől azt, 
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amit mi szeretnénk, és eredményt is szeretnénk látni. Úgyhogy én kérem, 
hogy vizsgálják fölül azt, hogy a közbiztonsági referens személye ne 
hivatalnok, hanem esetleg egy rendvédelemben járatos ember legyen. A 
másik pedig az, hogy a fórum ügyrendjével, menetrendjével kapcsolatban 
én azt javaslom, hogy a fórum szakmai szervezetei ne saját maguknak 
számoljanak be, hanem Dunaújváros Közgyűlésének, és szerintem 
legalább egy félévente kellene, hogy valami anyag szülessen ezzel 
kapcsolatban. Én szeretném pl. tudni azt, hogy a fórum milyen munkát fog 
végezni, hogy milyen cselekvési tervet dolgoz ki, hogy ettől milyen 
eredményt várunk. Én elmondtam többször is ebben az ügyben, hogy én 
nem azt szeretném, hogyha színes vagy nem színes anyagok 
születnének, amit majd fiókba rakunk, és majd a tíz év múlva a közgyűlés, 
amikor majd fölmerül megint ez a téma, majd azt mondja, jaj, tíz évvel 
ezelőtt egyébként született egy anyag, csak le kéne porolni. Mert mindig 
csak poroljuk ezeket az anyagokat. Csak sose csinálunk vele semmit. Én 
azt szeretném, hogyha ebben az ügyben kéréseket fogalmaznánk meg a 
szakhatóságok felé, és azt szeretném, hogyha a szakhatóságok ezeket a 
kéréseket elfogadnák. Azt szeretném, hogyha razziákat tartanánk a 
szórakozóhelyeken, az intézményeinkben, az iskoláinkban, ahol 
megfognánk azokat, akik ezzel foglalkoznak. Én azt szeretném, hogy 
hatékony fellépés legyen az ügyben, mert hogyha nem tesszük meg, 
akkor itt holnapután itt is árulni fogják a drogot egyébként az 
önkormányzatnál. Úgyhogy én nem szeretném, hogy idáig eljussunk. És 
még egyszer mondom, ez egy jelenség. Nem Magyarországon, nem 
Dunaújvárosban, a világon, ez egy jelenség. Azt gondolom, hogy abban, 
hogy a fiatalokat, akik egyébként még nem tudnak bizonyos dolgokat, 
védjük ettől. A más típusú dolgokról, merthogy bűnmegelőzési fórum is 
beszélünk, meg védjük az időseket, akik meg kevésbé tudnak tenni ez 
ellen, azt gondolom, hogy ez kötelességünk. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Az a helyzet, hogy az elhangzott hozzászólás minden egyes mondatával 
és minden egyes szavával egyet kell, hogy értsek. És itt jön az be, sajnos 
idő hiányában nem tudok belefolyni a közgyűlési anyagok 
tanulmányozásába oly mértékben, hogy ezt észrevettem volna. Teljes 
mértékben igaza van képviselő úrnak. Úgyhogy indítványozom, hogy a 
közgyűlés most vegye le a tárgysorozatából, és mivel június hónapban 
lesz egy rendkívüli, de nem szeptemberre tolom el, lesz egy rendkívüli 
közgyűlésünk 27-én, kedden, 06. hó 27-én, akkor az ügyrend kerüljön 
vissza, és egyeztetetten, ez nem mehet, Pintér képviselő úr tökéletesen és 
jól mondta, ez nem mehet szakember nélkül. Jó szándékú lehet, a Lőrinczi 
képviselő úr a világ egyik legjobb szándékúbb embere, úgy ismerem a 
képviselő urat, de ennek a vezetésére tök alkalmatlan. Levezetésére 
alkalmas, egy ülés levezetésére, de nem szakember. De vezesse, 
képviselő úr, nem ezzel van gond, de legyen benne szakember. És a 
hivatal az nem szakember. Azért mert egy köztisztviselő most éppen ilyen 
jellegű kérdésekkel foglalkozik, attól még nem ez a végzettsége, és nem 
szakember. És ez egy olyan kényes terület legalább, mint a hajléktalan 
ellátás. Ez a probléma itt van a városban, és én is rá tudok mutatni arra a 
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vendéglátóhelyre, mármint nem jártam bent a vendéglátóhelyen, de a 
tanítványaim, mert fiatalok között mozgok, a tanítványaim pontosan 
elmondják, és annál őszintébb, mint amit a fiatal mond, számomra mint 
mondjuk óraadó pedagógusnak a vendéglátó iskolában Magyar András 
igazgató úrnál, annál őszintébb nincs, mint amikor a tizenhét éves 
megnevezi, hogy polgármester úr, tanár úr, csak az nem vesz, aki nem 
akar. Csak az nem jut hozzá hétvégén azon a helyen, aki nem akar. Na, 
ide szakember kell, mert különben az anyag megy, és tíz év múlva 
porolhatjuk le, és nem történt semmi. Nagyon jól mondta a képviselő úr. 
 
Aki egyetért, hogy most levegyük, de csak azért, hogy az ügyrendet 
kiegészítve visszahozzuk, és esetleg várnék is a Pintér Attila képviselő 
úrtól majd személyre javaslatot. Nekem van, de ezt nyilván egyeztessük. 
Nem a Klein úr, azt előre bocsátom.  
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF) ügyrendjének elfogadására” című 
napirendet a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

455/2017. (VI.15.) határozata 
a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

(DBKEF) ügyrendjének elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. június 15-ei nyílt ülés 
tárgysorozatából a „Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (DBKEF) ügyrendjének elfogadásáról” című előterjesztést levette. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Mert elég konkrét voltam, tehát nem a Klein Imre. Ennél konkrétabb nem 
tudok lenni. A közgyűlés levette a tárgysorozatából. 

 
51. Javaslat a horvátországi Vukovárral testvérvárosi kapcsolat kialakítására 

Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendre, Vukovár várossal, itt én Farkas Lajos 
múzeumigazgató úron keresztül is megköszönöm Horvátország 
magyarországi nagykövetének, excellenciás úrnak azt a koordináló 
tevékenységét, amellyel eljuttatott bennünket ön által, igazgató úr, 
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Vukovár városához. Aki lent járt a Parázs-Varázson, örömteli volt, hogy a 
bosnyák, illetve a horvát nagykövet is megjelenik, ügyvivő, megjelent, 
tehát fontosak ezek, és remélem, hogy gazdaságilag, kulturálisan ezeket a 
kapcsolatokat jó értelemben véve, sport, fiatalok, oktatás kapcsán ebben 
rejlő lehetőségeket kiaknázhatjuk. 
 
Aki támogatja Vukovár várossal testvérvárosi kapcsolat kialakítását, az 
igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
456/2017. (VI.15.) határozata 

a horvátországi Vukovárral testvérvárosi kapcsolat kialakításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi szándékát testvérvárosi 
kapcsolat kialakítására a horvátországi Vukovárral. Felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester  
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető  
Határidő: 2017. június 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
52. Javaslat az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepek és kiemelt 

városi rendezvények akadálymentesítésére vonatkozó szándékának 
kifejezésére, az akadálymentesítéshez szükséges további feladatok 
meghatározására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Nemzeti ünnepek és kiemelt városi rendezvények akadálymentesítésére 
vontakozó szándék kifejezése, és további feladatok meghatározása. 
 
Aki támogatja, 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, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
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Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
457/2017. (VI.15.) határozata 

az önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepek és kiemelt városi 
rendezvények akadálymentesítésére vonatkozó szándékának kifejezéséről,  
az akadálymentesítéshez szükséges további feladatok meghatározásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kifejezi azon szándékát, hogy az 

önkormányzat által szervezett nemzeti ünnepségek és a kiemelt városi 
rendezvények előkészítésekor és lebonyolításakor a jövőben lehetőség szerint 
figyelembe veszi a fogyatékkal élők speciális igényeit, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

       a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködését:  
       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető  

Határidő: a szándéknyilatkozat aláírására: 2017. június 30.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az infokommunikációs 
akadálymentesítés érdekében támogatja, hogy a jövőben az önkormányzat által 
szervezett nemzeti ünnepségeken és a kiemelt városi rendezvényeken a 
hallássérült emberek számára szakképzett jelnyelvi tolmácsolást biztosít.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat 2. pontjában 

meghatározott cél megvalósítása érdekében a 2018. évi költségvetésben 
forrást biztosít a jelnyelvi tolmács képesítés megszerzéséhez szükséges 
költségek, valamint a képesítés megszerzését követően a jelnyelvi tolmács 
foglalkoztatása során felmerülő költségek fedezetére.  

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének tervezése során vegye figyelembe.  

 
 Felelős: - a költségvetés tervezéséért:  

        a polgármester 
             - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

       a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
       a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető  

 Határidő: 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja      
 
53. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására 

Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadása. Elnézést, de 
kezdek fáradni.  
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Aki támogatja, 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, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
458/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Helyi Esélyegyenlőségi Programja áttekintésének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját helyben hagyja, azt megerősíti, 
és az eltelt két év áttekintését elfogadja.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

            a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető 
Határidő: 2017. június 16.  

 
54. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2016. évi 

beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Dr. Kovács Pál Alapítvány tavalyi évi beszámolója.  
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

459/2017. (VI.15.) határozata 
A Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2016. évi 

beszámolójának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt., mint alapító, által létrehozott Dr. Kovács Pál Közszolgálati 
Újrakezdési Alapítvány – a határozat mellékletét képező - 2016. évi beszámolóját 
megtárgyalta, és tudomásul veszi. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
határozat közlésére. 

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

 a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási igazgató             
Határidő: 2017. június 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
55. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 

hivatásetikai alapelveiről és az etikai eljárás rendjéről szóló szabályzat 
elfogadására 
Előadó:  a jegyző 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Hivatal hivatásetikai alapelvei, Jézusom, és az etikai eljárás rendjéről 
szóló szabályzat. Remélem, jegyző asszony ezt nemcsak elfogadjuk, 
hanem be is tetszik tartatni. 
 
A közgyűlés dönt! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
460/2017. (VI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatásetikai 
alapelveiről és az etikai eljárás rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat melléklete 
szerinti „Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának hivatásetikai 
alapelveiről és az etikai eljárás rendjéről” szóló szabályzatát, egyúttal hatályon kívül 
helyezi a Dunaújváros Megyei Jogú Városi Polgármesteri Hivatala Etikai Kódexének 
elfogadásáról szóló 200/2014. (V.29.) határozatát.   
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a személyügyi és munkaerő-gazdálkodási osztályvezető  
Határidő: 2017. június 16.    

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 
tájékoztató elfogadására és kiadására 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Környezeti állapotról szóló tájékoztató elfogadása. 
 
Legyenek szívesek 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, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

461/2017. (VI.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 

tájékoztatójáról és annak kiadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatóját. 

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

pontban elfogadott környezeti állapotáról szóló tájékoztatót kiadvány 
formájában tegye közzé és hozzáférhetővé a lakosság számára, többek között 
az önkormányzat hivatalos internetes honlapján is, valamint annak nyomdai 
munkáit rendelje meg a TEXT Nyomdaipari Kft-től (2400 Dunaújváros, 
Papírgyári út 49.) 472 000 Ft + 23 600,- Ft Áfa, összesen bruttó 495 600,- Ft 
áron, mely kiadás fedezete a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) számú önkormányzati rendelete, 5. melléklet, 7. 
környezetvédelem és hulladékgazdálkodás cím, dologi kiadások sorában 
rendelkezésre áll. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:   2017. szeptember 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 

pontban szereplő kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendőket végezze el. 
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 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
       a jegyző 
     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő:  2017. június 20. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Átadom az ülés vezetését Gombos alpolgármester úrnak, a kérdések után 
megkérem alpolgármester urat, nekem egy rövid tárgyalásom lenne, hogy 
egy negyedórás szünetet tessék szíves majd elrendelni a zárt ülés előtt. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 11:13 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Képviselő Hölgyek és Urak! Nyolc főnek bent kell lennie, nagy tisztelettel 
arra kérem a … Izsák Máté képviselő úré a szó! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Rövid leszek. Csak itt a 
nyári szünet előtt szeretnék minden kedves városlakónak és körzetben 
élőnek nagyon szép nyarat, és aki teheti, annak jó nyaralást, és szeretnék 
türelmet kérni a Kossuth Lajos utcában lakóknak ugye ott a nyár folyamán 
kerülnek kialakításra új parkolóhelyek. Míg a munkálatok folynak, addig 
megértésüket, türelmüket, hogy remélhetőleg a szeptemberi 
iskolakezdésre már azért valamennyire tehermentesíteni tudjuk a 
városnak a belváros részében lévő parkolási gondjait. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány körzeti 
problémát szeretnék ismételten felvetni. Ebben számos olyan is van, amit 
már korábban fölvetettem, de még megvalósítás nem történt az ügyben. 
Ugyanezen gondolat mentén említeném a Batsányi utca 3. szám mellett 
lévő útsüllyedést, illetve ennek a javítását szeretném kérni. Ezt még 2016 
januárjában kértem, remélem, most már sort tudunk keríteni rá. A Babits, 
ez csak egy tájékoztatás lenne, egy Babits utcai tulipánfa permetezését 
kértem a napokban a lakosság jelzése alapján. Tájékoztatásként el tudom 
mondani, hogy egy-két héten belül ez meg fog történni. Tehát kimegy a 
megrendelés a hivatalból. A Batsányi utca 35. és 37. előtti területen a 
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bokrok kivételét kérte a közös képviselő, és utána ugyanezen a területen 
füvesítést is kérni szeretnék. Nyilvánvalóan ezt úgy tudom, hogy nem 
nyáron, ilyen időszakban szokták elvégezni, hanem téli időszakban, 
úgyhogy ezt nyilván a téli időszakra célszerű majd beütemezni. De a kérés 
az most hangzott el, úgyhogy ezért most adom közre a hivatalnak. A 
Batsányi utca 41. és 33. mögött egy újépítésű járda készült el még 
korábban, emellett nem történt meg a tereprendezés, és megáll a víz. Ezt 
még 2016 márciusában kértem, fel kellene tölteni és füvesíteni azt a 
területet, de még nem történt semmi, úgyhogy várom a megvalósítást. 
Martinovics utca 20. mögött lévő fának a visszametszését kértem, mert 
elnyomja a mellette lévő fenyőfát, és ezt 2016 augusztusában jelentettem 
be, de konkrétan ennek a résznek a visszametszése nem történt meg. 
Bokrok visszavágását kérném, ez most aktuális feladat, a Széchenyi 
István Gimnázium oldalában gyakorlatilag az utcán már egy gépkocsival 
nem lehet úgy végigmenni, hogy az autókat ne érné a falevél, illetve a 
bokor, úgyhogy itt a bokrok visszavágását, falevelek visszavágását 
kérném. Lombrendezést kérnék, és egyúttal ez egy jó hírnek a bejelentése 
is, hogy elkészült hosszú évek után a térfigyelő kamera a Széchenyi 
István téren, lánykori nevén volt Gorkij tér. Elkészült a térfigyelő kamera, 
és remélhetőleg ennek a térnek a közbiztonságán jelentősen fog javítani 
ez a kamera, beleértve a Csillagvirág Óvodának a bejáratát is, ahol 
egyébként nagyon sokszor randalíroztak, üvegcserepeket, üvegeket törtek 
szét, kábítószereztek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a térfigyelő 
kamera sokat javíthat, de ehhez szükséges az is, hogy a lombrendezést 
megcsináljuk ott a kamerának a környékén. És még egy apró javítást még 
fogunk csinálni, hogy nagyobb területet beláthasson, tehát megigazítjuk az 
irányát a kamerának. Korábbi kérésem, de megismétlem, Erkel kert 10-es 
lépcsőház és Vasmű út sarkon kértem karex típusú, homokszínű 
szemetesnek a kihelyezését. Ez még nem történt meg, és ugyanitt az 
Erkel kert 12. hátsó kijáratánál a járda mellett ugyancsak egy karex 150-
es, homokszínű kuka kihelyezését kérném. Van egy balesetveszélyes 
reklámkirakat a Dózsa György út 25-nél. Ez valószínűleg 
magántulajdonban lévő kirakat, amely használaton kívüli, de a lakosságot 
és az embereket veszélyezteti, balesetveszélyes. Kértem a hivatalt, hogy 
ebben az ügyben lépjenek. Szeretném kérni írásban, hogy hol tart az ügy. 
Egy tájékoztatást kérnék, mert még mindig nem változott semmi az 
ügyben. De a balesetveszély az fennáll. És még egy apróság. 
Próbajavítást kérnék a Batsányi utca 41-43. magasságában a Duna-part, 
felső Duna-parti részen található, és a lakók fogadóórában kérték, hogy 
ezt is tegyük meg. Köszönöm szépen a türelmet. 
 

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

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én egy 
fogadóórán elhangzott néhány kérdést szeretnék nagyon gyorsan 
tolmácsolni. Az egyiket már a szakirodával én bizottságon egyeztettem, de 
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megemlíteném azért. A Váci utcában, ugye a Római körút és a Váci utca 
között a kisbolt felé menő szakaszon annak idején volt egy zebra felfestve. 
Most ez hiányzik, és sajnos az egy balesetet is okozott ismételten, egy 
idős hölgyet itt elgázoltak. Tudom, hogy nem olyan egyszerű dolog 
manapság zebrát létesíteni, de talán ezt valahogy suttyomban mégis 
muszáj volna visszafestetni ezt a zebrát, hogy az autósok lássák, hogy 
bizony itt lassítaniuk kellene. Lehet, hogy egy kiemelt járdaszegélyt vagy 
egy zebrát lehetne itt létesíteni, vagy valamit, ezt majd a szakirodával meg 
fogjuk nézni ezt a dolgot. És ugyanez a Mester Cukrászdánál, ugye ha a 
megállt víz, a pocsolya nem takarná el, ott is lenne egy zebra, abban az 
esetben ez is a balesetbeszélyt jelentősen csökkentené. Mind a kettő 
helyen nézzük meg a lehetőségeket. A másik egy két bottal járó, 
mozgásában korlátozott személy kérte, hogy a Domanovszky 3-tól megy 
egy lépcső, egy olyan négy-öt fokos lépcső le a Martinovics utca háta 
mögött lévő szervíz úthoz, hogy ide egy korlátot, hogyha lehetne 
kihelyezni, ez neki nagyban megkönnyíteni a mozgását. Ezenkívül pedig a 
Fáy utcában van egy homokozóval ellátott ilyen pávás szobor mentén lévő 
játszótéri szakasz, kérnénk ide kettő pad kihelyezését ezekből a 
megrendelt új padokból, illetőleg kérnénk pont a homokozó megléte 
folytán egy „Kutyát bevinni tilos!” táblát, hogyha lehetne, mert sajnos sok 
renitens lakó ezt nem veszi magától figyelembe, hogy oda kutyát 
illetlenség bevinni dolgát végeztetni. A másik pedig egy technikai jellegű 
tájékoztatás, örömmel tudatom a Fáy utcában és itt a Római körútnak 
ezen a műfüves focipálya mentén lakó lakókat, hogy megszületett a mai 
napon ugye a DVG Zrt.-vel ennek a focipályának az üzemeltetési 
szerződése, és bízom benne, innentől korrekt módon reggel 8-kor ki lesz 
nyitva, este 8-kor be lesz zárva, és az ehhez tartozó világítástechnikai 
eszközök pedig a bezárást követően leoltásra fognak kerülni, úgyhogy 
bízom benne, hogy egy picit ez a pálya jobban fog tudni asszimilálódni a 
környezetébe, mint ahogy eddig tette. Úgyhogy köszönöm a türelmüket, 
és a nyári időszakra én is minden jót kívánok nekik. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Sztankovics László képviselő úré a szó! 
 

Sztankovics László képviselő: 
 
Köszönöm. Alpolgármester Úr! A következőt szeretném felvetni, a Munkás 
utca és a Baracsi út kereszteződésébe hónapok óta beszakadt az út, 
illetve most már egyre nagyobb lett ott a luk, és most már szeretnék a 
városüzemeltetéstől írásban adott tájékoztatást kérni, hogy hol tart a város 
és a DVCSH közötti egyeztetés, mikor lesz kész az út, és mikor szűnik 
meg ott a balesetveszély. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Hingyi László képviselő úr következik! 
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Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Szeretném jelezni, hogy a 
bejárásom alapján a Tavasz utcai lakók jelezték, hogy a Tavasz út páros 
oldalán lévő hátsó udvarrészen a padoknak a felújítását kérnék, 
hiányoznak az elemek, szeretnék, hogyha a sétányt körbe tudnák járni, 
meg tudnának pihenni, ennek a javítását kérném. Szintén kérném a 
Fáklya utca közötti bokrok visszametszését. Sokan panaszkodnak a lakók, 
hogy allergiásak, és zavarja őket a bokor virágzása. Tehát gondolom, ezt 
kiirtani nem lehet, de ha lehet, attól még az allergia fönt fog maradni, 
mindegy, a kérésüket én tolmácsolom. Azonkívül szeretném, ha a Rózsa 
utca nekem állandóan probléma Táborálláson annak a kátyúzása. Annak 
idején megígérték nekem, hogy ebből a mart aszfalttal majd végigszórják, 
mint a Palánk utcát és az Ezüstfenyő utcát, ahol most úgy néz ki, 
megoldódott hosszú időre. Kérném a Rózsa utcának is az elég nagyon 
sűrűn lakott, tehát nem üdülőként, hanem lakóházak vannak ott, és elég 
sokan járnak ott gépjárművel, nagyon sokan szólnak ez ügyben, és 
kérném ennek a felújítását. Szintén az Északi lakóparkban, a Tövis 
közben és a Búzavirág utcának a kátyúzását szeretném kérni, illetve a 
Somogyi József utcában van egy önkormányzati telek, ha jól tudom, és 
állandóan el van gazosodva, annak a rendbetételét vagy annak valami 
megoldást csinálni, hogy ott a sövények meg a bokrok le legyenek vágva. 
Illetve szeretném kérni a városüzemeltetési osztályt arra, hogy én kaptam 
a DHHF Nonprofit Kft.-től egy tájékoztatót, hogy az emberek, akik bejártak 
milyen problémák merültek fel a körzetben, én szeretném, hogy azokban, 
ugye nemcsak az én körzetem problémái vannak, hanem a másoké, hogy 
ezeket gondolom megkapta az osztály, hogy ezek figyelembevételével 
azokat a javításokat végezzék el, amiket ott megjelöltek. Mindegyik 
képviselő-társamnak mondhatom a nevében, hogy ezeket akkor vegyék 
úgy, hogy egy megrendelés is lenne, hogy ezeket a feladatokat is 
végezzék el. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Néhány közérdekű dolgot szeretnék én is 
megosztani a képviselő-társakkal, illetve a szakiroda jelenlévő vezetőjével. 
Alapvetően két olyan kérdés foglalkoztatja az embereket, ez a hétfői 
fogadóórámon derült ki, ami meggyőződésem, hogy mindannyiunk közös 
érdeke, közügy. Az egyik a CIB Bank és az Erste Bank közötti terület, az a 
parkoló, ami ugyan körzetileg nem hozzám tartozik, de azt gondolom, 
hogy ebben a kérdéskörben valamit halaszthatatlanul lépni kell. Itt tudom, 
a tulajdonosi viszonyok közötti vita az folyamatosan zajlik, de ez a kérdés, 
vagy ennek a kérdésnek a megoldása ez elodázhatatlan. A másik az 
pedig egy körzetemet is érintő kérdés, hisz ott két utcanévváltozás és 
változtatás is történt, és érdekes módon az Úttörő utcai táblák még mindig 
kint vannak annak ellenére, hogy Kodály Zoltán utcává változtattuk, illetve 
nevesítettük. Tehát ezeknek a tábláknak a cseréje nemcsak az 1. 
körzetben, hanem más körzetekben is fontos. Ugyanakkor szintén 
lakossági kérésre szeretném elmondani, hogy én egy évvel ezelőtt, de 
lehet, hogy több ideje is már, jeleztem, hogy hiányoznak Dunaújvárosban 
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azok az információs táblák, amelyek más településeken, kisebb 
városokban is akár, pl. Rácalmáson megtalálhatóak, ezek pedig az 
információs táblák. Nagyon sokan jönnek be a városba nem itt élők, 
keresik a bizonyos helyeket, és az utcanevek változtatása egyébként 
indokolttá teszi, nagyon sokan nem találják meg a célállomást, vagyis azt 
az utcát, amit keresnek. Egyrészt az említett okok miatt, hogy még mindig 
a régi tábla van kint, másrészt pedig, hogy nincs egy központi, a lehetőség 
szerint a főútvonalakon egy olyan iránymutató jelzőrendszer, ami 
ténylegesen segíteni, segíthetné a közlekedést Dunaújvárosban. Tehát, 
ha visszanézzük a régi közgyűlési jegyzőkönyveket, én ezt már nagyon 
régóta feszegetem ezt a kérdést, sajnálatos módon azóta sem történt 
semmi. Ezt arra kérem az osztályvezető urat, illetve igazgató urat, hogy 
térképezzük fel ennek a megvalósítási lehetőségét. Egy hónappal ezelőtt 
jeleztem, hogy a Duna sor 1-11. és a Gagarin tér közötti kis parkban a 
vandálok a padot összetörték. Na, most egy hónapja ott csúfoskodik, most 
már több mint egy hónapja helyesen, tehát én azt gondolom, hogy vannak 
bizonyos esetek, amikor ezt nem hagyhatjuk, nem tehetjük. Tudom, a 
DVG rengeteget dolgozik a város tisztaságáért, virágosításért. A kérdés 
persze az, hogy a szakirodától elmegy-e a megrendelés, mert ha ennek 
hiánya okán nem tudják ezt a feladatot végrehajtani, akkor bizony baj van, 
és azt gondolom, hogy ez is közérdekű kérdés, hisz éppen Lőrinczi 
Konrád képviselő mondta el, hogy 2016-os kérései, igényei, 
megrendelései voltak, ami a mai napig nem teljesült. Tehát nagy 
tisztelettel arra kérek mindenkit, hogy ebben a kérdéskörben legyenek a 
segítségünkre, képviselő-társaim segítségére és a körzetek segítségére, 
illetve a városban lakók segítségére is. Izsák Máté képviselő úré a szó! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Elnézést, hogy még egyszer szót kértem, de 
köszönöm alpolgármester úrnak, hogy szívén viseli a körzetemben lévő 
problémát, merthogy nagyobb hangsúllyal tudjuk ezt megoldani. Nagyon 
egyszerű javaslatom lenne a CIB Bank és az Erste Bank közötti kátyúnak 
a megoldásában. A város javítassa meg saját költségén, és kamatostul 
hajtsuk be a tulajdonos cégen, és végre ez már másfél éve tavaly utolsó 
közgyűlésen is elmondtam ezt, illetve tavaly nyári utolsó közgyűlésen is 
már szó volt erről. Eltelt azóta egy év, tegyünk erre végre pontot. 
Egyszerűen ezt nem tudom, hogy mit lehetne mást csinálni. Ha eddig nem 
sikerült elérni azt a céget, akkor itt elég nagy problémák vannak, úgy 
hiszem. Ha az a cég, aki meg tulajdonolja azt a területet, eddig nem 
csinált semmit, akkor meg elég szigorú szankciókkal szembesüljön, és 
hátha utána komolyabban veszik Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatát az ilyen típusú hozzáállású cégek. A másik dolog az 
utcanév táblákkal kapcsolatban ismét nagyon jó, hogy felhozta 
alpolgármester úr. Úgy gondolom, hogy az nem gond, hogyha egy évig 
kint van a régi, legalább odatalálnak, akik ugye netalántán nem túl gyakran 
járnak arra, viszont mindenképpen az újnak kint kell lenni, és utána ugye 
erre megvan a megfelelő törvényi határidő, hogy meddig kell levenni a régi 
utcanév táblákat. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna. 
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Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Természetesen nem akartam belepacsálni a 
körzetbe, csak ez a probléma, ahogy megfogalmaztam, tulajdonképpen 
közérdekű kérdés, mert nagyon sokan közlekednek e két bank irányába, 
és hát nyilván sokan látják, látjátok, hogy elviselhetetlen állapotok vannak. 
Hingyi László képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót újra. Alpolgármester Úr! Egy nagyon fontos dolgot 
elfelejtettem még elmondani. Ugye már a városüzemeltetési osztálynak 
jeleztem, tudnak is a dologról, igaz, hogy az utolsó két napban nem voltam 
arra, de a Mikszáth köz 4-nél van egy beszakadás az út mentén, a 
csatorna mellett. Nem nagyon látszik, egy harminc centis, de már egy… 
Én kimentem a helyszínre, megnéztem, és alánéztem, hogy több méteres 
leszakadás van az út alatt. Én attól félek, nehogy úgy járjunk, mint a 
Thököly utcában, megy a szemetes autó, és be fog alatta szakadni. Tehát 
vagy le kéne keríteni addig is, ha nem érünk oda, de nagyon 
balesetveszélyes tényleg, meg kell nézni. Alig lehet észrevenni, mert a fű 
között van ez a luk, de ha alá benézünk, akkor már látszik, hogy a régi út 
teljesen alá van mosva neki, tehát a két-három méteres gödör van alatta. 
Tehát mindenféleképpen gyorsan kéne ebben lépni, mielőtt még valami 
komoly baleset lesz. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Egyéb észrevétel, hozzászólás hiányában a nyílt 
ülést berekesztem. Öt perc szünetet rendelek el. És öt perc után, kérek 
mindenkit, hogy ezt az öt percet szigorúan tartsa be. Köszönöm szépen. 
 

 
K.m.f. 

 
 

      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 
               polgármester                     jegyző 

 
 


