
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 27-ei 

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

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

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Nagy Zoltánné  képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Ragó Pál koordinációs és városfejlesztési 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 
Szabó Imre városfejlesztési igazgatóság igazgatója 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Engyel László  gazdálkodási vezető ügyintéző 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Gergő Edmond DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Dr. Kovács Péter Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Orgovány Zoltán 
Lángi Gábor 

nyugalmazott rendőr alezredes 
DSZSZ Kft. képviseletében 

 
Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a rendkívüli nyílt 
ülést megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 13 fő, így a testület 
határozatképes.  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének rendkívüli ülését Szent László napon 
megnyitom. Szeretném önöket röviden tájékoztatni a hétvégi viharkárok 
kapcsán történt eset jelenlegi állásáról. Tehát Dunaújvárosban, Bocskai 
utca 2. szám tetőtere fölött lévő tetőszerkezetbe csapott a villám egy öt 
négyzetméternyi nagyságú területen. Ezen öt négyzetméter alatt kettő 
tetőtéri ingatlan található. Egyébként több is van abban a társasházban. E 
kettőből az egyik kevésbé, a másik viszont súlyosabb mértékben 
károsodott. A DVG Zrt. szakemberei a mai nap folyamán, reggel 
megkezdték a lakás helyreállítását. Ideiglenes elhelyezésre a város által 
nincs szükség, tekintettel arra, hogy a család meg tudja oldani. Ott egy 
nagymama neveli az unokáját egyedül, a lánya külföldön dolgozik, a lakás 
tulajdonosa a lánya. Viszont a kontakt a másik lánygyermeke, akivel 
tudunk kommunikálni. Kérem önöket, hogy a felveendő napirenddel, 
amely a 25. – ha jól mondom fejből – ebben tudnánk segíteni pénzügyi 
értelemben, az egyik lakástulajdonosnak kisebb mértében a károsodás 
mértékének megfelelően, és a másik lakástulajdonosnak pedig nagyobb 
mértékben. Köszönöm. A mai rendkívüli közgyűlés indoka, már a június 
15-ei rendes közgyűlésünkön elhangzott, hogy a nyár folyamán akár 
többször is várhatóak rendkívüli közgyűlések annak függvényében, hogy 
mikor milyen határidős napirendet kell megtárgyalnia a közgyűlésnek. 
Indítványozom kettő új napirend felvételét a nyílt ülésre. 25. napirendi 
pontként javaslat a jelzőrendszeres segítségnyújtás finanszírozására 
kötendő támogatási szerződés jóváhagyása című napirend, 26. napirendi 
pontként pedig a villámcsapás károsultjainak támogatását megcélzó 
napirend. Csak abban az esetben kerülhet erre sor, ha a megfelelő 
illetékes bizottságok ezt megtárgyalták. Tessék, képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottságok tárgyalták az anyagot, 
és támogatták.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
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 Jó. Köszönöm. Ez volt ez esetben a gazdasági bizottság. Kérdezem a 
szociális bizottság elnökét, hogy megtárgyalta-e a bizottság az 
előterjesztést, amelyiket szükséges volt. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Igen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Gondolom, az elsőt. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Így van, a bizottság tárgyalta, és egyhangúan támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Pénzügyi bizottság elnökét kérdezem tisztelettel, hogy a 
tűzkárosultak támogatásáról szóló előterjesztést megtárgyalta-e. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Mint elnökhelyettes, most én vezettem le, úgyhogy igen, a bizottság 
tárgyalta, és egyhangúan támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tóth Kálmán képviselő úr által elnökölt ügyrendi bizottság megtárgyalta-e 
ugyanezt az előterjesztést? 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Az ügyrendi bizottság megtárgyalta, és 
támogatta. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm.  
 
Aki elfogadja, hogy felvegyük a nyílt ülés 25. napirendjére a 
jelzőrendszeres szerződés jóváhagyása című előterjesztést, az kérem, 
igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
finanszírozására kötendő támogatási szerződés jóváhagyására” című előterjesztést a 
rendkívüli nyílt ülés 25. napirendi pontjaként – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
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László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Sztankovics László), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – felvette tárgysorozatába és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
466/2017. (VI.27.) határozata 

„Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 
támogatási szerződés jóváhagyására” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. június 27-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
finanszírozására kötendő támogatási szerződés jóváhagyására” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 25. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A villámcsapás károsultjainak támogatásával összefüggő napirendről 
döntünk, annak a felvételéről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a 2017. június 25-ei dunaújvárosi 
villámcsapás károsultjainak támogatására” című előterjesztést a rendkívüli nyílt ülés 
26. napirendi pontjaként – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – 
felvette tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
467/2017. (VI.27.) határozata 

„Javaslat a 2017. június 25-ei dunaújvárosi villámcsapás károsultjainak 
támogatására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. június 27-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a 2017. június 25-ei dunaújvárosi villámcsapás 
károsultjainak támogatására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 26. 
napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Így a kiegészült 26 napirendet, aki elfogadja, a megtárgyalását, kérem, 
igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendjeit – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér 
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Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
468/2017. (VI.27.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 27-ei rendkívüli nyílt 
ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 

módosításának elfogadásáról 
 

2. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 
vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 

 
3. Javaslat elektromos töltőállomásról szóló döntés meghozatalára 
 
4. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 

Dunaújváros külterületén napelemes kiserőmű elhelyezése céljából 
 
5. Javaslat az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda, valamint Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodás 
jóváhagyására 

 
6. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

(DBKEF) ügyrendjének elfogadására és elnökének megválasztására 
    

7. Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira 
 
8. Javaslat Dunaújváros területén parkolóhelyek tervezésére 
 
9. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállat működési költségei biztosítására 

vonatkozó (2017. június – december hónap) megállapodás megkötésére 
 

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Magyar úton lévő (Százlábú híd) támfal 
felújítási munkálataira 

 
11. Javaslat csónakházi stégek/úszóművek felújítási munkálataira 
 
12. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására 
 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 

terve 2. számú módosítására 
 
14. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési 

eljárás indítására 
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15. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítására 

 
16. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén 

lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek 
tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási 
lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 

 
17. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

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

 
18. Javaslat Dunaferr SE Röplabda Szakosztálya általi (Dózsa György Általános 

Iskola) fejlesztés végrehajtásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelem elbírálására     

 
19. Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 

történő bérbeadására 
       

20. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatására – 2017. augusztus-december 

 
21. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. törzstőke 

leszállítására 
 
22. Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére 
 
23. Javaslat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényének megvásárlására 
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására 
 

25. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 
támogatási szerződés jóváhagyására 

 
26. Javaslat a 2017. június 25-ei dunaújvárosi villámcsapás károsultjainak 

támogatására 
 

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 rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek 
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számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
469/2017. (VI.27.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. június 27-ei rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És legyenek kedvesek Forgó Krisztina köztisztviselőnek a 
jegyzőkönyvvezetés jogát biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
470/2017. (VI.27.) határozata 

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

A zárt ülésen kettő napirend lenne, mind a kettő törvény értelmében, 
tekintettel, hogy önkormányzati vagyon – egy picit halkabban legyenek 
kedvesek, alpolgármester urak, mert rendkívül zavaró – kötelező zárt ülés.  
 
Az elrendelésről döntünk. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DSZSZ Kft. 
részére, ezt zárt ülésen tárgyalja a közgyűlés. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DSZSZ Kft. 
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részére” című napirendet rendkívüli zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

471/2017. (VI.27.) határozata 
„Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DSZSZ Kft. részére”című napirend 

zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. június 27-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tagi kölcsön 
biztosítására a DSZSZ Kft. részére” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A másik pedig a DVCSH Kft. által szolgáltatási díj megfizetése iránt indított 
perben a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat perbeli képviseletéről szóló 
döntést megcélzó napirendről döntünk, annak a zárt ülésen való 
tárgyalásáról. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-
Hőszolgáltató Kft. által szolgáltatási díj megfizetése iránt indított perben a 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat perbeli képviseletéről döntés” című napirendet 
rendkívüli zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
472/2017. (VI.27.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. által szolgáltatási díj 
megfizetése iránt indított perben a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat perbeli 

képviseletéről döntés”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. június 27-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. által szolgáltatási díj megfizetése iránt indított 
perben a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat perbeli képviseletéről döntés” zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a zárt ülés kettő napirendjéről, mint tárgysorozatról dönt a tisztelt 
közgyűlés! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

473/2017. (VI.27.) határozata 
a rendkívüli zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. június 27-ei rendkívüli zárt 
ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DSZSZ Kft. részére 
 
2. Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. által szolgáltatási díj 

megfizetése iránt indított perben a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat perbeli 
képviseletéről döntés 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tanácskozási jog biztosításáról dönt a közgyűlés! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
474/2017. (VI.27.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. június 27-ei zárt ülésére 
meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

És a jegyzőkönyvvezető személyéről is! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
475/2017. (VI.27.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés: 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 

módosításának elfogadásáról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

2. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 
vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
3. Javaslat elektromos töltőállomásról szóló döntés meghozatalára 

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

 
4. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 

Dunaújváros külterületén napelemes kiserőmű elhelyezése céljából 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
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5. Javaslat az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda, valamint Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodás 
jóváhagyására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
6. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

(DBKEF) ügyrendjének elfogadására és elnökének megválasztására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
    

7. Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási 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 
 
8. Javaslat Dunaújváros területén parkolóhelyek tervezésére 

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

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
9. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállat működési költségei biztosítására 

vonatkozó (2017. június – december hónap) megállapodás megkötésére 
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 
 

10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Magyar úton lévő (Százlábú híd) támfal 
felújítási munkálataira 
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 
 

11. Javaslat csónakházi stégek/úszóművek felújítási munkálataira 
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 
 
12. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő 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 
 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 

terve 2. számú módosítására 
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Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
14. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési 

eljárás indítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
15. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló 

közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
16. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén 

lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek 
tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási 
lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
17. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

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

 
18. Javaslat Dunaferr SE Röplabda Szakosztálya általi (Dózsa György Általános 

Iskola) fejlesztés végrehajtásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelem elbírálására     
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság elnöke 

 
19. Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 

történő bérbeadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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20. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatására – 2017. augusztus-december 
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 

 
21. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. törzstőke 

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

 
22. Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére 

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

 
23. Javaslat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényének megvásárlására 

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

 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

25. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 
támogatási szerződés jóváhagyására  
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

26. Javaslat a 2017. június 25-ei dunaújvárosi villámcsapás károsultjainak 
támogatására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

            a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DSZSZ Kft. részére 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
2. Javaslat a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-Hőszolgáltató Kft. által szolgáltatási díj 

megfizetése iránt indított perben a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat perbeli 
képviseletéről döntés 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 
módosításának elfogadásáról 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a rendkívüli közgyűlés nyílt ülésének első napirendjére. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város ITP módosításának elfogadásáról szóló 
döntés meghozatalára. Integrált Területi Program apropóján. 
 
Hozzászólás hiányában, 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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
476/2017. (VI.27.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 

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

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

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

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

Határidő: a határozat megküldésére: 2017. július 24. 
 

2. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 
vonatkozó pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Egy GINOP-os pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések 
meghozatala, az ókori római limes helyszínek fejlesztésére vonatkozó 
pályázatról van szó. 
 
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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
477/2017. (VI.27.) határozata 

a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 
pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy konzorciumban 

vesz részt a GINOP – 7.1.6.-16 kódszámú világörökségi helyszínek fejlesztése 
című pályázaton. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a GINOP – 7.1.6-16 számú pályázat 

Dunaújváros MJV Önkormányzatának kapcsolattartójának Szabó Imre városi 
főépítészt jelöli ki.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a GINOP – 7.1.6-16 

világörökségi helyszínek fejlesztése felhívásra benyújtandó konzorciumi 
együttműködési megállapodás támogatási kérelem benyújtására tervezetet, amely 
a határozat 1. sz. melléklete. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a GINOP – 7.1.6-16 

világörökségi helyszínek fejlesztése felhívásra benyújtandó konzorciumi 
együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására 
tervezetet, amely a határozat 2. sz. melléklete. 

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

határozat 1. és 2. pontjában elfogadott konzorciumi együttműködési 
megállapodások aláírására és a pályázattal további döntések meghozatalára és a 
tárgyban keletkező és azzal összefüggő szükséges dokumentumok aláírására 
azzal, hogy a közgyűlés soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles a 
közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, intézkedésekről. 

 
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                             a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét arra, 

hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
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7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő pályázat 
beadásához szükséges feladatok ellátására, előlegként a szükséges fedezetet az 
Önkormányzat előfinanszírozza 3 millió Ft + ÁFA értékben, mindösszesen 
3.810.000 Ft értékben a 2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklet, 23.5. 
Világörökségi Helyszínek Pályázat beruházások kiadások soráról biztosítja, 
utólagos elszámolással és felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a szerződésben megnevezett határidő 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
3. Javaslat elektromos töltőállomásról szóló döntés meghozatalára 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Elektromos töltőállomásról szóló döntés meghozatala. Felhívom a 
figyelmüket, hogy a határozati javaslat egy „A” és egy „B” változatot 
tartalmaz. 
 
A „B” változatot teszem fel előbb szavazásra! 
 

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

 
(A szavazás után Barta Endre képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy nem szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 9 igen 
szavazat, 3 nem szavazat, tartózkodott 1 fő, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
478/2017. (VI.27.) határozata 

az MVM Partner Zrt. által felajánlott elektromos töltőállomásról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az MVM Partner Zrt. 

elektromos töltőállomás létesítésére vonatkozó ajánlatát és tekintettel a 2017. 
évben kiépítendő kapacitásokra a felajánlott töltőoszlop telepítését jelenleg nem 
tartja indokoltnak. 
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2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy döntéséről tájékoztassa az MVM Partner Zrt.-t. 

 
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 határozat megküldésére: 2017. július 24. 
 

4. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására Dunaújváros külterületén napelemes kiserőmű elhelyezése 
céljából 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyarmati Andrásné, kérelmező 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítása 
Dunaújváros külterületén napelemes kiserőmű elhelyezése céljából. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
(A szavazás után Szabó Zsolt képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy tartózkodik szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 
11 igen szavazat, 1 nem szavazat, tartózkodott 1 fő, távol lévő 2 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

479/2017. (VI.27.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 

Dunaújváros külterületén napelemes kiserőmű elhelyezése céljából 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja azt a célt, hogy 

Dunaújváros településrendezési eszközei a 0100/5, 0100/6, 0100/7 és 0100/8 
hrsz. alatti ingatlanokon módosuljanak. 

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

határozat közlésére a kérelmezővel.  
 



18 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 

                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a városfejlesztési igazgató 

Határidő: 2017. július 31. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés nem fogadta el a határozati javaslatot. A polgármester rosszul 
szavazott. A közgyűlés elfogadta az elutasító határozati javaslatot. 
 

5. Javaslat az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési 
megállapodás jóváhagyására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az Oktatási Hivatal, a Dunaújváros Óvoda, valamint Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési 
megállapodás jóváhagyása. Üdvözlöm igazgatónőt. Szabó Zsolt képviselő 
úr ügyrendi hozzászólása! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Csak a jegyzőkönyv kedvéért szeretném mondani, hogy én 
tartózkodni szerettem volna az előző napirendnél. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A negyedik napirendi pontnál. Hozzászólás hiányában a határozati 
javaslatról szavazunk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
480/2017. (VI.27.) határozata 

az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi Óvoda, valamint Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata között létrejövő együttműködési megállapodás 

jóváhagyásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Oktatási Hivatal, a Dunaújvárosi 
Óvoda, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejövő – 
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a határozat mellékletét képező, az EFOP-3.1.1-14-2015-00001 azonosítószámú „ 
Kisgyermekkori nevelés támogatása” kiemelt projekt keretein belül megvalósuló 
akkreditált pedagógus-továbbképzések megvalósítására vonatkozó – 
együttműködési megállapodást megismerte és jóváhagyja, egyúttal felhatalmazza 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy a megállapodást aláírja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére:  2017. június 29. 
  - a szerződés aláírására: a szerződés beérkezését követő 15 nap 
  

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

6. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum (DBKEF) ügyrendjének elfogadására és elnökének 
megválasztására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
Meghívott:  Orgovány Zoltán, nyugalmazott rendőr alezredes 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum ügyrendjének elfogadása és elnökének megválasztása 
című napirend, amelyet múltkor további egyeztetés miatt ugye a rendes 
közgyűlésről levettünk napirendről. Indítványozom, hogy a közgyűlés 
ennek a fórumnak a vezetésére Orgovány Zoltán nyugalmazott rendőr 
alezredes urat válassza meg három éves időtartamra, 2020. június 30-áig. 
Ezt a II. határozati javaslat tartalmazza. Üdvözlöm alezredes urat. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Előbb a I. határozati javaslatról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

481/2017. (VI.27.) határozata 
a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF) 

ügyrendjének elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

mellékletét képező, a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum ügyrendjében foglaltakat megismerte, azt elfogadásra javasolja a 
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Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum alakuló 
taggyűlésének. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy intézkedjen a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum összehívásáról, és az ügyrend Fórum részére történő 
megküldéséről.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
 Határidő:  2017. augusztus 31.  
 
3. Jelen határozat hatályba lépésével hatályát veszti Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Közgyűlésének 28/2002. (II.07.) KH számú határozata. 
 

Felelős: a polgármester 
 Határidő:  jelen határozat hatálybalépésének napja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a II. határozati javaslatról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

482/2017. (VI.27.) határozata 
a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF) 

elnökének megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 

Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökének Orgovány Zoltán 
nyugalmazott rendőr alezredest választja meg 3 éves időtartamra 2020. június 30-
ig.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy a határozatról értesítse az érintettet.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
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 Határidő:   2017. július 14.  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Pintér Attila képviselő úr, tisztelt Orgovány úr gratulálok, és eredményes 
munkát kívánok. Pintér Attila elnök úr, képviselő úr nem véletlenül 
hangsúlyozta ennek a napirendek a fontosságát oly sokszor. Az 
elmondottakkal én magam is maximálisan egyetértettem, de hozzáteszem, 
és gondolom, ezzel képviselő úr egyetért, hogy egy ilyen jellegű egyeztető 
fórumnak akkor van értelme, hatékonysága, ha tényleg működik, és 
nemcsak az, hogy ügyrendi értelemben működik, hanem folyamatos 
kapcsolatban van a rendészeti szervekkel, az Egészségmegőrzési 
Központtal, általános és középiskoláinkkal, akár a Kereskedelmi Kamara 
megfelelő vezetőivel, gondolok itt a különböző vendéglátóhelyekre és 
egységekre. Ehhez kívánok jó munkát, mert ez egy égető, sürgős és valós 
probléma ma Magyarországon. Valós és még annál is valósabb probléma 
itt, a mi városunkban, és tényleg kívánom, hogy hatékonyan, 
eredményesen működjön ez a grémium.  
 

7. Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási 
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: 
 

Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálatai 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 (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
483/2017. (VI.27.) határozata 

Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros, 

Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkáit bruttó 15.246.295,- Ft összegért 
a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 
Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkáinak fedezetét bruttó 
15.246.295,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletében a 7.b melléklet 2. 
„Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt létrehozott új soron biztosítja, az 
(továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítás útján. 

 
3. 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. július 12. 
 
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. július 12. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8.  Javaslat Dunaújváros területén parkolóhelyek tervezésére 

Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tekintettel, hogy nagyon sok megkeresés kaptam a szökőkút ügyében, 
tegnap Markóth Béla osztályvezető úr korrektül tájékoztatott, hogy miért 
nem működik a nyár kellős közepén az oly sok ember által szeretett, 
közkedvelt eleme úgymond a Városháza térnek. Megkérném 
osztályvezető urat, hogy nagyon röviden, amit nekem tegnap elmondott 
telefonon, annak a summázatát tényleg röviden legyen kedves ismertetni. 
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Nem feltétlenül csak a képviselők és a jelen lévők, hanem sokkal inkább a 
közvélemény felé. 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A három éve működő 
szökőkútban van egy ivóvízszűrő berendezés, amely eltört. Ennek 
következtében teljes keresztmetszettel áramlott be a víz az aknába, 
aminek következtében a bent lévő kis szivattyú, amely csurgalékvíz 
elvezetésére alkalmas, ezt a nagy mennyiség nem tudta elszállítani, és 
vasárnap észleltük, hogy az aknán keresztül jön ki a víz. A szakemberek 
ma 9,00 órakor – tegnap volt egy egyeztetés – ma 9,00 órakor a DVG Zrt., 
illetve a Hidroszer Kft., aki telepítette ezt a dolgot, éppen most szedik ki, 
és próbálják a lehető leggyorsabban a hibát elhárítani. Azon leszünk, hogy 
minél hamarabb vissza tudjuk ezt a berendezést adni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm a tájékoztatását. Megkérem Gergő Edmond urat, a 
DVG Zrt. részéről nem tájékoztatásra, hanem én magam is láttam nagyon 
sok a vasárnapi vihar következtében nemcsak a Bocskai utcában voltak 
ugye problémák, hanem a természetben sérültek fák, növények, és ennek 
a nyomai még láthatóak a városban. Erre kérem szépen, hogy ma, holnap 
nyomatékkal legyenek kedvesek ennek az úgymond eltakarítását 
megoldani. Köszönöm. Szavaztunk a 7. napirendről? Következő napirendi 
pont parkolóhelyek tervezése című napirend. Felhívom a figyelmüket, 
hogy az ülés előtt kaptak egy új előterjesztést. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

484/2017. (VI.27.) határozata 
Dunaújváros területén parkolóhelyek tervezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. összesen 

bruttó 2.122.678,- Ft összegű árajánlatát Gábor Áron utca, Batsányi J. utca, 
Széchényi köz területén további parkolók kijelöléséhez közterület alakítás 
tervek készítésére vonatkozóan és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2017. június 30. 
                 - a szerződés aláírására: 2017. július 7. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közterület alakítási tervek 

elkészítéséhez szükséges fedezetet az alábbi forrásokból biztosítja: 
Dunaújváros, Gábor Áron utcai zöld területbe parkoló tervezés fedezetét a 
6/2017. (II.17.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 7a. melléklet – „1. Városfejlesztés és- rendezés/ Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Osztály”, „8. Gábor Á. u. óvoda előtti zöld területbe parkoló 
tervezése” - szakfeladaton biztosítja.  
Dunaújváros, Batsányi J. utca 15-nél és a Vigadó Étteremnél három 
helyszínre parkoló tervezésre a fedezet bruttó 734.568 Ft értékben a 6/2017. 
(II.17.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletben 7.a melléklet 2. „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
létrehozott új soron biztosítja, az 5b melléklet - „Nem nevesített 
városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról 
átcsoportosítás útján. 
Dunaújváros, Széchenyi közben (volt Gorkij) parkoló kialakítására fedezetet 
bruttó 628.650 Ft értékben a 6/2017. (II.17.) Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 7.a melléklet 2. „Városüzemeltetési feladatok” 
alcím alatt létrehozott új soron biztosítja, az 5b melléklet - „Általános tartalék” 
szakfeladat soráról átcsoportosítás útján. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos 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.) 
 
9. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállat működési költségei 

biztosítására vonatkozó (2017. június – december hónap) megállapodás 
megkötésére 
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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 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Partvédelmi Vállalattal kapcsolatos negyedéves megállapodás megkötése. 
Itt is kaptak egy új határozati javaslatot, képviselő hölgy és urak. Nagy 
Zoltánné képviselő asszony igazoltan van távol a mai ülésről. 
 
Aki támogatja az előterjesztést, 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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
485/2017. (VI.27.) határozata 

a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei biztosítására 
vonatkozó (2017. június – december hónap) megállapodás megkötésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat 

mellékletében foglaltak szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2017. VI.-XII. 
havi működési költségei biztosításáról szóló megállapodást. A működési 
költség 2017. június 1. - 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozó 
összege 5.642.000,- Ft, mely fedezete a 2017.évi költségvetési rendelet 5. 
melléklet 2 Városüzemeltetési feladatok dologi kiadásai soron biztosított. 

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

pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításában rendezze. Továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen 
határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok 
elvégzésére.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített, jelen határozat mellékletét 
képező a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 2017. VI.-XII. havi működési 
költség biztosításáról szóló megállapodást aláírja, jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos 
pénzügyi teljesítésről. 
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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. december 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Magyar úton lévő (Százlábú híd) 

támfal felújítási munkálataira 
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 Magyar úton lévő Százlábú híd támfal felújítási munkálatai című 
napirend. Itt is egy új határozati javaslattal legyenek kedvesek 
dolgozni! 
 
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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
486/2017. (VI.27.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Magyar úton lévő (Százlábú híd) támfal 
felújítási munkálatairól 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Magyar út (Százlábú híd) felújítási munkálatait, 
bruttó 8.492.554,- Ft összegben.  

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) rendelet 7/b. Mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 
3-as Magyar úton Százlábú hídnál támfal felújítása soron 15.000.000,- Ft 
összegből történő felhasználással rendelkezésre áll. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
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a Magyar úton lévő (Százlábú híd) támfal felújítására 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 vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2017. augusztus 30. 

 
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.) 
 
11. Javaslat csónakházi stégek/úszóművek felújítási munkálataira 

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 Dunaferr Sportegyesület kajak-kenu szakosztályának kérelme van 
előttünk, ez a csónakházi stégek felújítási munkálataival kapcsolatos. Itt is 
kaptak egy új határozati javaslatot, az alapján legyenek kedvesek a 
döntésüket meghozni. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
487/2017. (VI.27.) határozata 

csónakházi stégek/úszóművek felújítási munkálatairól 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
csónakház előtti stégek/úszóművek felújítási munkálatait. 

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017.(II.17.) rendelet 5b. Tartalékok című Mellékletének intézményi tartalék 
előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján biztosítható, a költségvetés 7b. 
Melléklet 13. Sportcélok és feladatok/Városüzemeltetési és városfejlesztési 
osztály alcím alatt létrehozott” csónakház előtti stégek felújítása” elnevezésű új 
soron biztosított 2.246.006,- Ft. összegben. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
a Csónakház előtti stégek/úszóművek felújítására 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. szeptember 30. 

 
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.) 
 
12. Javaslat a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására 
kerül sor. 
 
Aki támogatja, 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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

488/2017. (VI.27.) határozata 
a DVG Zrt.-vel kötött szerződésekben szereplő határidő módosítására 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság a jelen határozat 1. számú mellékletben szereplő 
vállalkozási szerződések teljesítési és fizetési határidő módosításait jóváhagyja. 

 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal a határozat 2. számú mellékletét képző megállapodást 
aláírja. 

 
Felelős:   - a szerződés aláírásáért: a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő:  - 2017. július 14. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
13. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve 2. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Önkormányzatunk ez évi közbeszerzési tervének 2. számú módosításáról 
döntünk, ha és amennyiben támogatják. 
 
Kérem, döntsenek! 
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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, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

489/2017. (VI.27.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 

tervének 2. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 2. 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 2. 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. július 5. 

                       a közzététel időtartama a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési 
                                           terv honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
14. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában 

közbeszerzési eljárás indítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési 
eljárás indítása című napirend. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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 



31 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

490/2017. (VI.27.) határozata 
a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában 

közbeszerzési eljárás indításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító 
telep felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 115. § bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozza el, és az alábbi öt gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat 
megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban 
foglalt tartalommal. 
 
a) Név: TIMPANON P+P Kft.  

Székhely: 2459 Rácalmás, József Attila u. 42.  
e-mail: elokeszites@timpanonpp.hu  
 

b) Név: Duna Komplex Bau Kft. 
Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. 
email: dunakomplex@gmail.com 
 

c) Név:.gÉptech-SZER Kft. 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Semmelweis utca 1. 3/10 
e-mail: geptechszer.kft@gmail.com 
 

d) Név: BRIVI-SZER Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Kft. 
Székhely: 2428 Kisapostag, Hársfa köz 1. 
e-mail: info@ducotech.hu 
 

e) Név: DOMINIK és SZÉP Kft. 
Székhely: 1032 Budapest, Föld utca 51. Fsz. 2. 
e-mail: dominikautoalk@gmail.com 

 
2. A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2017. (II.17.) rendelet rendelet 7/b mellékletének 5. Viziközmű 
szolgáltatás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály/3. 
Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása elnevezésű feladatsoron 
60.000.000,- Ft összegben, továbbá  az 5/b melléklet 25. felhalmozási 
tartalékok/25.1. Viziközmű felújítási alap 2013. évi, 25.2. Viziközmű felújítási 
alap 2014. évi, és a 25.3. Viziközmű felújítási alap 2015. évi elnevezésű 
feladatsorról 30.768.000,- Ft, és a 7.b melléklet 13/2 sportpályák felújítása 
elnevezésű feladatsorról 13.719.006,- Ft a 7/b mellékletének 5. Viziközmű 
szolgáltatás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály/3. 
Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása elnevezésű feladatsorra 
történő átcsoportosítás további összesen 44.487.006,- Ft fedezet útján, 
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összesen 104.487.006,- Ft összegben biztosított, mely a beruházási költségek 
2017. évben elvégzésre kerülő munkálatok fedezetét jelenti. 
 

3. A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásból a 2018. évben megvalósuló 
beruházás bruttó 104.487.006,- Ft fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe veszi, és 
jelen határozattal kötelezettséget vállal arra, hogy a beruházás 
megvalósításához szükséges fedezetet biztosítja. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
elkészítése során vegye figyelembe vegye.   

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő:  - a 2018. évi költségvetési rendelet elkészítése 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 

 
Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:    - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2017. július 3. 
   
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
15. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában 

induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának biztosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugyancsak szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában 
induló előbb döntöttünk róla, közbeszerzési eljárás során műszaki 
ellenőri tevékenység ellátásának biztosítása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
491/2017. (VI.27.) határozata 

a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 

biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító 
telep felújítása” tárgyában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
115. § bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását határozta el, 
mely eljárás eredményként létrejövő szerződés teljesítéséhez a szükséges 
műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi négy gazdasági szereplőt kéri 
fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 
 
a) Név: Baráth Gellért egyéni vállalkozó 

Székhely: 2400 Dunaújváros, tanyák 1062  
Adószám: 68294061-1-27 
e-mail: barathgellert@gmail.com 
 

b) Név: Vbau-Ing Mérnöki Bt. 
Székhely: 2421 Nagyvenyim, Földvári út 75. 
Adószám: 22048875-2-07 
e-mail: v.bau.ing@gmail.com  
 

c) Név:HÁZ PLUSZ Építőipari, Fővállalkozó és Tervező Kft. 
Székhely: 2316 Tököl, Szentmiklósi út 38. 
Adószám: 12214798-2-13 
e-mail: hazplusz@invitel.hu 
 

d) Név: Benibor 2007 Kft. 
Székhely: 2459 Rácalmás, Hold u. 4. 
Adószám: 14115066-2-07 
e-mail: gtimar@tolna.net 

 
2. A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 7/b melléklet 13/2 sportpályák felújítása 
elnevezésű feladatsorról a 7/b mellékletének 5. Viziközmű 
szolgáltatás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési Osztály/3. 
Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása elnevezésű feladatsorra 
történő átcsoportosítás útján bruttó 3 millió Ft összegben fedezetet biztosít. 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 
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Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 

Határidő:    - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2017. július 3. 
 

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.  

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:       a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának  
                      időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
16. Javaslat a „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási 

területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és 
lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros 
dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közvilágítási hálózat aktív elemeinek működtetése, karbantartása, 
javítása tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 
2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
492/2017. (VI.27.) határozata 

„Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő 
közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek 

tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási 
lámpatestek javítása, karbantartása”” tárgyú közbeszerzési eljárás 

eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 250/2017. (IV.21.) határozatával 
támogatta az „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási 
területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek 
tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási 
lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény 113. § 
(1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében történő közbeszerzési eljárás 
lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a SISTRADE-SMHV Dunaújváros Közvilágítás 
Konzorcium (7623 Pécs, Megyeri út 26.) közös ajánlattevő ajánlatában benyújtott 
nyilatkozatai alapján a Kbt. 69. § (2) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján 
megfelelő. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy a VILL-KORR Villamosipari Korlátolt Felelősségű 
Társaság (9027 Győr, Berkenye fa sor 9.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy az eljárás eredményes és nyertes ajánlattevőként a 
VILL-KORR Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő kihirdethető, 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 
eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a VILL-KORR Villamosipari Kft.-t 
(Székhely: 9027 Győr, Berkenye fa sor 9.), mint a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a 
Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 
1.166.000,- Ft/hó 

 
6. Az 1.) 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 
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                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a szerződés aláírására 2017. július 31. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés egyszerű többséggel elfogadta a határozati javaslatot. 
Megkérném osztályvezető urat, hogy ugyan nyár van, meg jó idő van, meg 
későn világosodik, meg nyári időszámítás, de lassan ősz lesz, meg előbb 
sötétedik, tehát nem szeretném, hogyha hasonló jellegű problémák 
adódnának, és veszélyeztetnék a dunaújvárosi polgárok biztonságát. 
Tehát, hogy szeptembertől, a világítási főszezonban a hivatal, felkért 
szakemberek legyenek kedvesek hatékonyan együttműködni, hogy ne 
erről legyen híres, és ne Dunaújváros, és ne ez legyen a fő téma. 
Szavaztunk? 16. Arról igen. 
 

17. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával 
bekért biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére, és a legjobb ajánlat 
elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Punk György, az Euro-Sales Kft. ügyvezetője  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

17. napirend, Dunaújváros Önkormányzata vagyon-és 
felelősségbiztosításával kapcsolatban az Euro-Sales Kft. bevonásával 
bekért biztosító társaságok ajánlatainak értékelése és a legjobb ajánlat 
elfogadása című napirendi pont. Osztályvezető asszony, parancsoljon! 
Bocsánat! Osztályvezető-helyettes úr! 
 

Engyel László gazdálkodási vezető ügyintéző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A határozati javaslat 1. 
pontjában a „fel kívánja mondani 2016. szeptember 30-ra” helyett „2017. 
szeptember 30-ra” kívánja felmondani a biztosítási szerződést. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És ezt nem vettem észre. Én vagyok a hibás, teljesen így van. 
 
Jó, akkor így, ez alapján szavazunk. Köszönöm. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

493/2017. (VI. 27.) határozata 
 a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

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

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Uniqa Biztosító Zrt.-nél a 4750597 

kötvényszámú biztosítási szerződését fel kívánja mondani 2017. szeptember 30-ra 
az egy éves biztosítási időszak lejártának határidejére, egyben a harmincnapos 
felmondási idővel utasítja a polgármester a határozat és a felmondás közlésére.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. szeptember 30-án lejáró és 

2017. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, valamint 
munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítási ajánlatokat megismerte, egyben 
kinyilvánítja, hogy az CIG Pannonia Biztosító által beadott vagyon- és 
felelősségbiztosítási, az ebben foglalt Egészségügyi szolgáltatói/Orvosi felelősség 
záradékkal ellátott ajánlatát (éves díj: 12.058.618,- Ft/év) tartja önkormányzati 
szempontból a legjobbnak, egyben utasítja a polgármestert a határozat 
mellékleteként csatolt ajánlatot írja alá azzal, hogy az éves díjfizetés 
negyedévente történik. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi önkormányzati 

költségvetés 14. Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadások kiemelt 
előirányzat soron 3.014.655,- Ft fedezetet biztosít a költségvetés 5.b. melléklet 
általános tartalék soráról történő átcsoportosítás útján (2017. október 01. - 2017. 
december 31. közötti időszakra), valamint a 2018. évi költségvetés terhére 
9.043.963,- Ft-ot (2018. szeptember 30-ig). 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi önkormányzati költségvetés soron 
következő módosításakor, valamint a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja és a 2018. évi 
                költségvetés tervezésének ideje 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 2017. 
október 01-től érvényes újabb biztosítási szerződés megkötéséhez szükséges 
ajánlatokat 2018 februárjában kérje be a biztosítóktól – biztosítási alkuszon 
keresztül – és a beérkezett ajánlatokat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének 2018. áprilisi rendes ülésére terjessze a közgyűlés elé azzal, hogy 
ugyanezen ülésen a közgyűlés a 2017. október 01-től érvényes biztosítási 
szerződés felmondását kívánja kezdeményezni. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 
               - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezéstől számított 8 napon belül        
           - az ajánlat aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra érkezéstől  
                   számított 8 napon belül        

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
18. Javaslat Dunaferr SE Röplabda Szakosztálya általi (Dózsa György 

Általános Iskola) fejlesztés végrehajtásával kapcsolatos tulajdonosi 
hozzájárulás iránti kérelem elbírálására     
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Dunaferr SE Röplabda Szakosztály kérelme a Dózsa György Általános 
Iskola fejlesztés végrehajtásával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás 
elbírálása. Felhívom a figyelmüket, hogy a határozati javaslat 2. pontja egy 
„A” meg egy „B” változatot tartalmaz. 
 
Előbb feltenném szavazásra a 2. pont „A” változatát.  
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 2. pontjának „A” változatát – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
494/2017. (VI.27.) határozata  

a Dunaferr SE Röplabda szakosztálya általi (Dózsa György Általános Iskola) 
fejlesztés végrehajtására és 

a tulajdonosi hozzájárulás megadására 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „a Dunaferr SE Röplabda szakosztálya 
általi (Hild József Szakközépiskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola) fejlesztés 
végrehajtására és tulajdonosi hozzájárulás megadására” című határozati javaslat 2. 
pontjának „A” változatát támogatta az alábbi szöveggel: 
 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megfogalmazott 

felújítási munkák elvégzésére nem javasol gazdasági szereplő a szerződés 
4.2.3. pontjában megfogalmazottak szerinti ajánlattételre.” 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a határozati javaslat egészéről döntünk! 
 

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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

495/2017. (VI.27.) határozata  
a Dunaferr SE Röplabda szakosztálya általi (Hild József Szakközépiskola, 

Szakiskola és Speciális Szakiskola) fejlesztés végrehajtására és 
a tulajdonosi hozzájárulás megadására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, 
természetben a Dunaújváros, Köztársaság út 14. szám alatt működő Dózsa 
György Általános Iskola tornatermét, a határozat mellékletében csatolt 
szerződés szerint felújításra kerüljön bruttó 2.500.000,- Ft értékben, melyhez 
önkormányzati forrást nem kell biztosítania, egyben felkéri a polgármestert, 
hogy a határozat mellékleteként csatolt megállapodást írja alá a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ hozzájárulását kifejező aláírását követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester   
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a vagyonkezelési osztály vezetője 
            a városüzemeltetési és beruházási osztály  
 Határidő: - a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
                    - az együttműködési megállapodás aláírására: 2017. július 10. 
                    - a beruházás városüzemeltetési és beruházási osztály általi átvételre: 
                          a beruházást végző gazdasági társaság levonulását követő 8 napon 
                          belül 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megfogalmazott 

felújítási munkák elvégzésére nem javasol gazdasági szereplő a szerződés 
4.2.3. pontjában megfogalmazottak szerinti ajánlattételre. 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
19. Javaslat a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. 

részére történő bérbeadására 
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 volt Juharos étterem DVG Zrt. részére történő bérbeadása című 
napirendet tárgyalja a közgyűlés. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatban foglaltakat, kérem, igennel 
szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
496/2017. (VI.27.) határozata  

a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, volt Juharos étterem DVG Zrt. részére 
történő bérbe adására 

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

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) (2400 Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 1.) részére bérbe adja a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, 
természetben 2400 Dunaújváros Hunyadi J. u. 4/1 szám alatti, 1744 m2 
nagyságú, kivett vendéglő megnevezésű ingatlant 2017. július 1. napjától, 
határozatlan időre, bruttó 300.000,- Ft/hó bérleti díjért azzal, hogy a bérlőt terheli 
a bérlet tárgyát képező ingatlan fenntartásának, őrzésének költsége is. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy DVG Zrt. 

2017. május 1. napjától használja az 1. pontban hivatkozott ingatlant, ezért úgy 
határoz, hogy május-június időszakra a használatért bruttó 300.000,- Ft/hó 
használati díjat állapít meg, melyről jelen határozat mellékletét képező bérleti 
szerződés rendelkezik. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 198/2017.(III.16.) határozat 4. 

pontját hatályon kívül helyezi, tekintettel arra, hogy a DVG Zrt. az 1. pontban 
hivatkozott ingatlant nem saját költségen újítja fel, hanem Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 404/2017.(VI.15.) határozata értelmében az ingatlan 
önkormányzati forrásból kerül felújításra. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy jelen határozat mellékletét képező bérleti szerződést aláírja, egyúttal 
felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
      a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8  napon belül 
               - a bérleti szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való  
                  közlését követő 30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
20. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton 

történő támogatására – 2017. augusztus-december 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Meghívott:  Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke 
                       Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke 

 Szemenyei István, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia  
 Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 Boda Gábor, a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE elnöke 
 Móri Imre, a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület 
 elnöke 

Balogh Bertalan, a Dunaújvárosi Egyetem Diák SE elnöke 
Baráth Artur, az Újvárosi Hokillák SE elnöke 
Varga Gabriella, a Danubius KSE elnöke 
Pók Ferenc, a Dunaújvárosi Atlétikai Club elnöke 
Erős István, a Titán Sportegyesület elnöke 
Oláhné Hingyi Zita, a Duna-Pent Női Kézilabda SE elnöke 
Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője 
Vígh György, a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE elnöke 
Kováts András, a Angels Női Jégkorong SE elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Sportszervezetek második félévre vonatkozó bérleti díj pályázati úton 
történő támogatása. Felhívom a figyelmüket, hogy külön-külön kell szavazni 
mind a hetes határozati javaslatról. Hingyi képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Szeretném jelezni, hogy a I. és 
a II.-ben érintettségem van. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, a közgyűlés dönt a képviselő úr kizárásáról vagy nem 
kizárásáról. 
 
Aki kizárja a képviselő urat, az kérem, mármint a szavazásból, az kérem, 
igennel szavazzon, az érintettség okán! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt „a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség pályázati úton 
történő támogatásáról” című előterjesztés, valamint a „a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának a Duna-Pent Női Kézilabda Sportegyesület pályázati úton 
történő támogatásáról” című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból 
– mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos István, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Cserni Béla, Iván László), nem szavazott 2 fő 
(Cserna Gábor, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – 
kizárja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
497/2017. (VI.27.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 
határozathozatalból történő kizárásáról 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség pályázati úton 
történő támogatásáról” című előterjesztés, valamint a „a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának a Duna-Pent Női Kézilabda Sportegyesület pályázati úton 
történő támogatásáról” című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból 
Hingyi László képviselőt kizárja. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
  
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés kizárta a képviselő urat a szavazásból. És akkor I.-ről 
döntünk, ez a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség pályázati úton történő 
támogatása. Gombos alpolgármester úr!  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A III. kérdésben érintett vagyok. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Akkor majd ott szavazunk az érintettségről. Köszönöm. 
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Tehát Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
498/2017. (VI.27.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség pályázati úton történő támogatásáról 

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

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

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi 
Labdarúgó 
Szövetség 

2017.08.01.-2017.12.31. 2.996.271,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
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                   a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. július 07. 
                 - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat  
                   Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                   nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi Igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. július 07. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. július 31. 

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

Mindegyik döntéshez egyszerű többségre van szükség. 
 
II., ez a Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület támogatása. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

499/2017. (VI.27.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Duna-Pent Női Kézilabda 

Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

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

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Duna-Pent Női 
Kézilabda   
Sportegyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 5.745.854,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. július 07. 
                 - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                   Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                   nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a Jogi Igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. július 07. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. július 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Legyenek kedvesek kizárni vagy nem kizárni, igennel vagy nemmel vagy 
tartózkodni Gombos alpolgármester úr érintettsége okán, ez a Pálhalma 
Agrospeciál Sportegyesület támogatása témában. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés „a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a 
Dunaújváros-Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület pályázati úton történő 
támogatásáról” című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból 
Gombos István alpolgármestert – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Hingyi László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 2 fő (Cserni Béla, Iván László), 
nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Gombos István), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Nagy Zoltánné) – kizárja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
500/2017. (VI.27.) határozata 

Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján a 
határozathozatalból történő kizárásáról 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának a Dunaújváros-Pálhalma Agrospeciál Sportegyesület 
pályázati úton történő támogatásáról” című előterjesztés határozati javaslatára 
történő szavazásból Gombos István alpolgármestert kizárja. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés kizárta az alpolgármester urat a szavazásból. 
 
A támogatás mértékéről döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
501/2017. (VI.27.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújváros-Pálhalma 
Agrospeciál Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 

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

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

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújváros-
Pálhalma 
Agrospeciál 
Sportegyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 15.856.246,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. július 07. 
                - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                  Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                  nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
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                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a jogi igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. július 07. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. július 31. 
 

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

IV. pontban a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton 
történő támogatása. Itt sok-sok-sok egyesület van felsorolva az 
összefoglaló táblában. 
 
Aki támogatja, az kérem, támogatólag szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
502/2017. (VI.27.) határozata  

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatásáról 

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

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

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg

(Bruttó) 

Dunaferr Sportegyesület 2017.08.01.-2017.12.31. 28.550.000,- Ft 

Dunaújvárosi Sárkányok 
Kosárlabda Sportegyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 4.000.000,- Ft 

Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk 
Egyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 1.125.000,- Ft 
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Dunaújvárosi Egyetem 
Diák Sportegyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 4.934.369,- Ft 

Újvárosi Hokillák 
Sportegyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 3.749.463,- Ft 

Danubius KSE 2017.08.01.-2017.12.31. 7.000.000,- Ft 

Dunaújvárosi Atlétikai 
Club 

2017.08.01.-2017.12.31. 4.845.600,- Ft 

Titán Sportegyesület 2017.08.01.-2017.12.31. 3.280.000,- Ft 

Dunaújvárosi Jégkorong 
Kft. 

2017.08.01.-2017.12.31. 37.353.000,- Ft 

Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület 

2017.08.01.-2017.12.31. 2.624.550,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. július 07. 
                - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                  Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                  nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi igazgatóság igazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. július 07. 
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                - a határozat végrehajtására: 2017. július 31. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 
létesítményhasználati megfizetési vállalása tizenhatmillió forint összegig. 
Ez a V. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a V. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
503/2017. (VI.27.) határozata 

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére 
pótbefizetés elrendeléséről, 2017. évi létesítményhasználat 

megfizetése vállalásáról 
 

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

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújváros 
Kohász Kézilabda 
Akadémia Non-
profit Kft. 

2017.08.01.-2017.12.31. 16.000.000,- Ft 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 16.000.000,- Ft, azaz 

tizenhatmillió forint támogatásban részesíti a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft azzal, hogy a DKKA Kft. vállalja, hogy egyéb 
pénzeszközeiből évi minimum 16.000.000,- Ft összeget 2017. december 31-ig 
megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesítményhasználat 
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fejében, mely teljesítést az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. az 
önkormányzat által történő fizetésként ismer el. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. által előkészített, jelen pontban rögzítetteket 
tartalmazó szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
állásfoglalását követően.  

  
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 100%-os tulajdonában álló 

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:183 §-ban foglaltak szerint 
pótbefizetést kíván végrehajtani készpénzben 16.000.000,- Ft összegben, a 
határozat 2. pontjában rögzített szerződés aláírását és a 2017. január 01-től 
július 31-ig kapott támogatás elszámolásának elfogadását követően. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban jelzett pótbefizetést 

egy összegben, az önkormányzat 2017. évi költségvetése terhére kívánja 
rendezni, jelen határozat alapján. 

 
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 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A szabad korcsolya finanszírozásról és a diákok tömegsportról, 
szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz biztosítása. 
 
Tessék szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
504/2017. (VI.27.) határozata 

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

biztosításáról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. augusztus 01. és 2017. 

december 31. között a sportlétesítmény bérleti díj előirányzott keretből bruttó 
21.216.697,- Ft (bruttó 159.277.050,- Ft maradékát) összeget elkülönít szabad 
korcsolya finanszírozására, diákok szabadidő sportolására és tömegsportra, 
egyéb szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton kívüli 
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létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és 
természetes személyek általi igénybevételének biztosítására. 

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

Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által elkészített, jelen határozat 1. 
pontjában hivatkozott létesítményhasználatra vonatkozó szerződés aláírására, 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: a határozat közlésére és a szerződés megkötésére: 2017. július 31. 

           
Cserna Gábor polgármester: 
 

És végül, de nem utolsó sorban az előző hat pont költségvetési 
fedezetének biztosításáról döntünk a VII. fejezetben, határozati 
javaslatban! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a VII. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 
fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

505/2017. (VI.27.) határozata 
a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja költségvetési 

fedezetének biztosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 734/2016. (XI.17.) és 249/2017. (IV.21.) 
határozata alapján a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésében 
rendelkezésre áll.  
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
Határidő: a határozat hatálybalépésének napja 
 
21. Javaslat a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 

törzstőke leszállítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szemenyei István, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia  

 Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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A Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. törzstőke 
leszállítása című napirend van előttünk. Tisztelt Képviselő Asszony, 
Képviselő Urak!  
 
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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
506/2017. (VI.27.) határozata 

a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. törzstőke leszállításáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 
Székesfehérvári Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett 
DKKA-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4.; Cg.07-09020044; 
adószám: 2-3188118-2-07) jegyzett tőke összege 292.200 e Ft, saját tőke 
összege 70.440 e Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat gazdálkodásának 

rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § (2) bekezdésének 
2. pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, hogy a DKKA-
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
törzstőkéjét veszteségrendezés céljából az eredménytartalék javára 
292.200.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra leszállítja. A törzstőke-leszállítás mértéke: -
289.200.000.-Ft, a leszállított törzstőke nagysága: 289.200.000,- Ft, a törzstőke 
leszállítása után az önkormányzat törzsbetétje: 3.000.000,- Ft, a lekötött tartalék 
100.000.000,- Ft. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DKKA-Dunaújvárosi 

Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjét, 
hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:203. §-a alapján a 
törzstőke leszállítását elhatározó taggyűlési határozat meghozatalát követő 
harminc napon belül a közgyűlési határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak 
elektronikus úton küldje meg, egyidejűleg intézkedjen a tőkeleszállításról hozott 
döntés Cégközlönyben történő kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy 
a két közzététel között legalább 30 napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell 
tüntetni a közgyűlési döntés tartalmát. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a DKKA-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által előkészített alapító okirat 
módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését 
követően. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                        
              a DKKA-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezetője     
             - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
               a vagyonkezelési osztály vezetője    
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztálynak 
                  megküldését követő nyolc napon belül 
                - az alapító okirat módosítása aláírására: a határozat közlésére: az 
                  előkészítő osztálynak való megküldését követő 30 napon belül 

 
22. Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójának megismerésére 

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

Meghívott:  Dr. Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a DVCSH Kft. tavalyi beszámolójának megismerése. 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a határozati javaslat egy „A” és egy „B” 
változatot tartalmaz. Külön fogunk. 
 
A „B”-t teszem fel szavazásra először! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

507/2017. (VI.27.) határozata  
a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójának megismeréséről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVCSH Kft. Kft. 2016. évi 
beszámolóját megismerte – azzal, hogy a gazdasági társaság felügyelőbizottsági 
jegyzőkönyve nem áll rendelkezésre -  6.109.391 e Ft mérleg főösszeggel, és 28.304 
e Ft adózott eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei 
szerint nem javasolja elfogadásra a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója részére, egyben 
utasítja a határozat szerinti eljárásra, és a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
       a vagyonkezelési osztály vezetője  
 



55 
 

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 
                napon belül 
 
23. Javaslat a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényének megvásárlására 

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

A Regionális Vízmű részvényének megvásárlása 10.000,- forint 
névértékben. 
 
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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

508/2017. (VI.27.) határozata 
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. részvényének megvásárlásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunántúli Regionális 

Vízmű Zrt. ajánlatát és úgy határoz, hogy részvényt vásárol 10.000,- Ft, azaz 
Tízezer forint névértékben a határozat mellékletét képező részvény-átruházási 
szerződésben foglaltak szerint. 

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

közlésére és felhatalmazza a határozat mellékletét képező részvény-átruházási 
szerződés aláírására. 

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

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

meghatározott részvény megvásárlására 10.000,- Ft - erejéig forrást biztosít a 
2017. évi költségvetés 5.b. melléklet általános tartalék soráról történő 
átcsoportosítás útján a 7.e. mellékletben létrehozott „DRV részvényvásárlás” 
elnevezésű új soron. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
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, pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Konstantin Mihály, a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
 Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Szennyvíztisztító Kft. SZMSZ-ének elfogadása.  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

509/2017. (VI.27.) határozata  
 a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. Szervezeti és Működési 

Szabályzatának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a 

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (2400 Dunaújváros, Siklói u.372/17 
hrsz.) által előterjesztett és jelen határozat mellékletét képező Szervezeti és 
Működési Szabályzatot (továbbiakban: SZMSZ), egyúttal utasítja a társaság 
ügyvezetőjét az SZMSZ aláírására.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 



57 
 

 Felelős: -   a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester       
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                   a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
Határidő:    a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                   megküldést követő 8 napon belül 
                    az SZMSZ aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                   30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
25. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő 

támogatási szerződés jóváhagyására  
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Az újonnan felvett 25. napirendi pont a jelzőrendszeres segítségnyújtással 
összefüggő támogatási szerződés jóváhagyását célozza meg. 
 
Legyenek szívesek véleményt mondani egy gomb megnyomásával! 
 

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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

510/2017. (VI.27.) határozata 
a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás finanszírozására kötendő támogatási 

szerződés jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás  szociális szolgáltatás 2017. január 1-jétől 2017. december 31-ig 
történő biztosítása és  finanszírozása tárgyában támogatási szerződést köt a 
Szociális és Gyermekvédelmi  Főigazgatósággal. 

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

a határozat mellékletét képező támogatási szerződést aláírja és megküldje a 
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság részére. 

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

  a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés aláírására: azonnal 
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                - a szerződés megküldésére: aláírást követően azonnal 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
26. Javaslat a 2017. június 25-ei dunaújvárosi villámcsapás károsultjainak 

támogatására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

És a vasárnapi sajnálatos villámcsapás károsultjainak támogatása című 
napirend. Parancsoljon, elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az ügyrendi bizottság 
megtárgyalta az anyagot, és az 1. pontban szeretnék egy módosítást 
végeztetni, hogy 450.000,- Ft egyszeri, rendkívüli, vissza nem térítendő 
gyorssegélyt biztosít a következők szerint. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

„Vissza nem térítendő” lenne a kiegészítés. 
 
Aki ezt elfogadja, az kérem, igennel szavazzon, mármint a módosítást 
előbb! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
511/2017. (VI.27.) határozata 

Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Kálmán képviselő módosító 
indítványát, mely szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. június 
26-ai dunaújvárosi villámcsapás károsultjai részére összesen 450.000,- forint 
egyszeri, rendkívüli, vissza nem térítendő gyorssegélyt biztosítson, elfogadta. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egyébként elfogadható egyértelműen, hiszen pontosan ez a cél. Ezt 
elfogadta a közgyűlés. 
 
A határozati javaslat három pontjáról döntünk! 
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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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

512/2017. (VI.27.) határozata 
a 2017. június 26-ai villámcsapás károsultjainak megsegítésére tett 

intézkedésről  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2017. június 26-ai 
dunaújvárosi villámcsapás károsultjai részére összesen 450.000,- forint egyszeri, 
rendkívüli, vissza nem térítendő gyorssegélyt biztosít a következők szerint: 
- a Dunaújváros, Bocskai u. 2. 4/3. szám alatti lakos tulajdonosa Gaál Anikó 

részére 350.000 forintot,  
- a Dunaújváros, Bocskai u. 2. 4/4. szám alatti lakás tulajdonosa Hum László 

részére 100.000,- forintot.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt támogatások fedezetét 
a 2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 10. cím „Szociális és gyermekvédelmi 
feladatok ellátottak pénzbeli juttatásai” sorából biztosítja a károsultak részére. 

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

szereplő egyszeri, rendkívüli gyorssegély kiutalásáról a szükséges adategyeztetést 
követően soron kívül gondoskodjon. 
 
Felelős:      - a jegyző       
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

           aljegyző, 
                     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője           
Határidő:      soron kívül 
 
Cserna Gábor polgármester: 
  

Köszönöm. Felhívom a figyelmüket, a közgyűlés támogatta, hogy a zárt 
ülésen csak a meghívottak és a két napirend előterjesztője lehet, vehet 
részt. Öt perc szünetet rendelek el. 
 

 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 
 


