
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 5-

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. Nagy Zoltánné  képviselő 
11. Szabó Zsolt képviselő 
12. Sztankovics László   képviselő 
13. Tóth Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Pintér Attila képviselő 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Szabó Imre főépítészeti, építésügyi és környezetvédelmi osztály 

osztályvezetője 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Gergő Edmond DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője 
Dr. Kovács Péter Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 

Hivatal hivatalvezetője 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Tomanóczy Tibor DSE Röplabda Akadémia Nkft. ügyvezetője 
Kissné Korsós Ágnes Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Dunaújvárosi Tagintézmény vezetője 
 
 
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 mai rendkívüli ülését megnyitom. Az ülés 
határozatképes. Felhívom a figyelmüket, hogy csak azok a napirendi 
pontok tárgyalhatók meg akár a nyílt, akár a zárt ülésen, melyet a 
bizottságok véleményeztek korábban. Egyúttal indítványozom, hogy a 
közgyűlés vegye le a tárgysorozatából a 12. sorszámmal jelzett napirendi 
pontot további egyeztetések okán. 
 
Aki egyetért a napirend levételével, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
542/2017. (IX.05.) határozata 

a nyílt ülés 12. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. szeptember 5-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 12. napirendi pontját, mely „Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 és 
2976/45 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben Dunaújváros, 
Magyar utca 108-1. alatt található ingatlanok hasznosítására”, levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Így akkor a nyílt ülés maradék 13 napirendi pontjáról döntünk! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
543/2017. (IX.05.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 5-ei rendkívüli 
nyílt ülés napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint:   

1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendelete módosítására 

2. Javaslat az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 
felülvizsgálata egyeztetési anyagának véleményezésére 

 
3. Javaslat a TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása c. projektben tervezett beruházás 

kivitelezőjének kiválasztására  
 
4. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a tervezett beruházás 
kivitelezőjének kiválasztására  

 
5. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének II. számú 

módosítására 
 
6. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata I. számú 

módosításának elfogadására 
 

7. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzata módosításának elfogadására 
    

8. Javaslat a dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabad-
strandba történő bevezetése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség 
biztosítására 
 

9. Javaslat a volt „Zöld Rendelő” épületének (Dunaújváros, Szórád M. út 39.) 
ingyenes állami tulajdonba adására vonatkozó szerződéssel és a támogatói 
okirattal kapcsolatos döntés meghozatalára 
 

10. Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nkft. terembérleti támogatásának 
módosítására 
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11. Javaslat a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok 
együttes hasznosítására 

 
 
12. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 

részére ingatlan biztosításáról szóló 354/2017. (V.18.) határozat módosítására és 
a Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye 
működési feltételei biztosításáról szóló 435/2017. (VI.15.) határozat hatályon kívül 
helyezésére 

 
13. Javaslat 1 millió forintos támogatás nyújtására a „Dunaújvárosiak Életéért” 

Közalapítványnak Pecsét István gyógykezelésére 
 
14. Javaslat a Pálhalmai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet támogatási 

kérelmének elbírálására a szolgálati kutyák versenye megrendezéséhez 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a nyílt ülés folyamán meghívott vendégeink számára 
tanácskozási jogot biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
544/2017. (IX.05.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. szeptember 5-ei rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a kolleganőnek, Forgó Krisztinának jegyzőkönyv-
vezetési jogot biztosítani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

545/2017. (IX.05.) 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: 
 

Indítványozom, hogy a zárt ülés egyetlenegy napirendi pontját zárt ülésen 
tárgyalja meg a közgyűlés indokolva az önkormányzat gazdasági 
érdekeivel. 
 
Aki a zárt ülésen való tárgyalást elrendeli, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, 
kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” című előterjesztést rendkívüli zárt 
ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Pintér Attila) – tárgyalja és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

546/2017. (IX.05.) határozata 
„Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 5-ei rendkívüli zárt 
ülésre vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a 
Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” zárt 
ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdése c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
547/2017. (IX.05.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. szeptember 5-ei zárt ülésére 
meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És legyenek kedvesek Forgó Krisztina részére a jegyzőkönyvvezetés jogot 
biztosítani! 
 

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, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserni Béla, Pintér Attila) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
548/2017. (IX.05.) határozata 

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

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
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    Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
2. Javaslat az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

felülvizsgálata egyeztetési anyagának véleményezésére 
    Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
3. Javaslat a TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása c. projektben tervezett beruházás 

kivitelezőjének kiválasztására 
    Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
 
4. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a tervezett beruházás 
kivitelezőjének kiválasztására  

    Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
 
5. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének II. számú 

módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
6. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata I. számú 

módosításának elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

7. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési értékhatárt el nem érő 
beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzata módosításának elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
    

8. Javaslat a dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabad-
strandba történő bevezetése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség 
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 

 
9. Javaslat a volt „Zöld Rendelő” épületének (Dunaújváros, Szórád M. út 39.) 

ingyenes állami tulajdonba adására vonatkozó szerződéssel és a támogatói 
okirattal kapcsolatos döntés meghozatalára 

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

 
10. Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nkft. terembérleti támogatásának 

módosítására 
    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 

 
11. Javaslat a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok 
együttes hasznosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
12. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 

részére ingatlan biztosításáról szóló 354/2017. (V.18.) határozat módosítására és 
a Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye 
működési feltételei biztosításáról szóló 435/2017. (VI.15.) határozat hatályon kívül 
helyezésére 
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 

 
13. Javaslat 1 millió forintos támogatás nyújtására a „Dunaújvárosiak Életéért” 

Közalapítványnak Pecsét István gyógykezelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

 
14. Javaslat a Pálhalmai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet támogatási 

kérelmének elbírálására a szolgálati kutyák versenye megrendezéséhez 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

 
 
Zárt ülés: 
 
Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 
jóváhagyására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke  
 
 
1. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
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                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a nyílt ülés első napirendi pontjára, mely a lakások bérletéről 
szóló rendeletünk módosítását célozza meg. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Pintér Attila) – megalkotta a 
27/2017. (IX.06.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
2. Javaslat az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. 

törvény felülvizsgálata egyeztetési anyagának véleményezésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Második napirendi pont az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. 
évi XXVI. törvény felülvizsgálata egyeztetési anyagának véleményezése 
címmel.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel döntsön! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

549/2017. (IX.05.) határozata 
az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény 

módosításának egyeztetési anyagáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Országos Területrendezési 

Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény felülvizsgálatának egyeztetési anyagát 
(Lechner Tudásközpont 2017 augusztus) támogatja. A terv véglegesítésénél az 
alábbiak figyelembe vételét kéri: 
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a) Az Országos Területrendezési Terv 1/4. számú Országos kerékpárút 
törzshálózat elemeiről szóló mellékletében az Alsó-Dunamente kerékpárút (6-
os jelű EuroVelo) 6.B útvonala a Dunaújvárosi járást is érintse. 

b) Az Országos Területrendezési Terv 2. számú mellékletén az Országos 
Szerkezeti Terven szereplő országos kerékpárút törzshálózata érintse a 
Dunaújvárosi kistérséget. 

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

alatti határozat közlésére a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes 
államtitkárával. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. szeptember 18. 

 
3. Javaslat a TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása c. projektben tervezett 

beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Indítványozom harmadik napirendi pontként a javaslat a TOP Zöld város 
kialakítása című projektben tervezett beruházás kivitelezőjének 
kiválasztását megcélzó napirend megtárgyalását és elfogadását. 
 
Aki támogatja, kérem, a minősített többség szabálya szerint szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
550/2017. (IX.05.) határozata 

a TOP-6.3.2 Zöld város kialakítása c. projektben tervezett  
beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról 

 
1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2 -15-DU1-2016-
00001 Zöld város kialakítása c. projektben I. Főtértől K-re eső területek 
rekonstrukciójának beruházási tevékenysége elvégzésével a határozat 1. sz. 
mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően  a 
DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 111 832 784,- Ft, 
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+ ÁFA, összesen bruttó 142 027 636,- Ft, azaz egyszáznegyvenkettőmillió-
huszonhétezer-hatszázharminchat forint vállalkozási díjért. 
 

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2 -15-DU1-2016-
00001 Zöld város kialakítása c. projektben II. Vasmű út és kis Vasmű utca 
közötti zöldterületek rekonstrukciójának beruházási tevékenysége 
elvégzésével a határozat 2. sz. mellékletét képező vállalkozási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően  a DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
bízza meg 79 240 088,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 100 634 912,- Ft, azaz 
egyszázmillió-hatszázharmincnégyezer kilencszáztizenkettő forint vállalkozási 
díjért. 

 
3) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

az 1. és 2. pontban megjelölt szerződések aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2017. szeptember 29.  

 
4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 7.a melléklete 23. Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai 8. TOP 6.3.2. Zöld város 
kialakítása során fedezetet biztosít. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

  a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2018. október 15. 
 

5) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. és 
2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

  a jegyző 
- a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep 

fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a tervezett 
beruházás kivitelezőjének kiválasztására  
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Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk az MVP Modern Városok Program keretén 
belül a „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása 
érdekében három különböző határozati javaslat megtárgyalását célozza. 
Az első az atlétikai létesítményekkel, a második a radari sporttelep, 
küzdősport csarnok fejlesztésével, a harmadik pedig az ún. labdarúgó 
létesítmények fejlesztése tárgyában született. Mind a háromról külön-külön 
kell szavaznunk. 
 
Előbb a I.-ről! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
551/2017. (IX.05.) határozata 

a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az  ún. „Atlétikai létesítmények 

fejlesztése” tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére a DVG Zrt.-vel kötendő 
szerződés megkötéséről 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok keretén 
belül, a „Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. „Atlétikai 
létesítmények fejlesztése” kivitelezési munkáinak elvégzésére határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG 
Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 101.018.866,- Ft, + 
ÁFA, összesen bruttó 128.293.960.,- Ft, azaz egyszázhuszonnyolcmillió-
kettőszázkilencvenháromezer-kilencszázhatvan forint vállalkozási díjért. 

 
Felelős:    - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                    a polgármester 

 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                             városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő:     a közlésre 2017. szeptember 20. 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

1. pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 
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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:   a szerződés megkötésére: 2017. szeptember 30.  
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező szerződés szerinti előleg: bruttó 25.658.792,-
Ft összeg a 2017. évi kiegyenlítéséhez. Valamint felhatalmazza a polgármestert 
a K&H Banknál elhelyezett államkötvényből az összeg visszavásárlására. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                          a polgármester 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:  a számla kiállításának időpontja 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

arra, hogy a műszaki kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri feladatokra a 
BMSK Zrt.-vel a szerződés kötését készíttesse elő. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 

    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő: a terület kivitelező részére történő átadás napjáig, de legkésőbb 
                 2017. október 15-ig 

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

kötelezettségvállalás összegét a DMJV Önkormányzata 2017. évi 
6/2017.(II.17.) költségvetésről szóló rendelete 5b mellékletében szereplő 
2018. évi tartalék sorról átcsoportosítással megelőlegezi úgy, hogy a 
támogatási összeg kiutalását követően a tartalék forrás visszarendezésére 
kerül sor. Az átcsoportosított forrás előirányzatát a költségvetési rendelet 7.a 
melléklet 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek 
kiadásai/ Főépítész alcím alatt létrehozott új soron, „Radari sporttelep 
fejlesztése” elnevezéssel szerepelteti. 

 
6.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
        a jegyző 

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

Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Ezt követően a II. határozati javaslatról! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
552/2017. (IX.05.) határozata 

a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az  ún. „Küzdősport Csarnok 

fejlesztése” tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére a DVG Zrt.-vel kötendő 
szerződés megkötéséről 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok keretén 
belül „Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. „Küzdősport 
Csarnok fejlesztése” kivitelezési munkáinak elvégzésére  határozat  mellékletét 
képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG  Zrt.-t (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 123.580.781,- Ft, + ÁFA, összesen 
bruttó 156.947.592,- Ft, azaz egyszázötvenhatmillió-
kilencszáznegyvenhétezer-ötszázkilencvenkettő forint vállalkozási díjért. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 

                        - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő:  a közlésre: 2017. szeptember 20. 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

1. pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő:   a szerződés megkötésére: 2017. szeptember 30.  
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező szerződés szerinti előleg: bruttó 31.389.519,-
Ft összeg a 2017. évi kiegyenlítéséhez. Valamint felhatalmazza a polgármestert 
a K&H Banknál elhelyezett államkötvényből az összeg visszavásárlására. 
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Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                          a polgármester 

- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő:  a számla kiállításának időpontja 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felhatalmazza a polgármestert 

arra, hogy a műszaki kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri feladatokra a 
BMSK Zrt.-vel a szerződés kötését készítesse elő.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 

    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő: a terület kivitelező részére történő átadás napjáig, de legkésőbb  
                 2017. október 15-ig 

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

kötelezettségvállalás összegét a DMJV Önkormányzata 2017. évi 
6/2017.(II.17.) költségvetésről szóló rendelete 5b mellékletében szereplő 2018. 
évi tartalék sorról átcsoportosítással megelőlegezi úgy, hogy a támogatási 
összeg kiutalását követően a tartalék forrás visszarendezésére kerül sor. Az 
átcsoportosított forrás előirányzatát a költségvetési rendelet 7.a melléklet 23. 
Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek kiadásai/ Főépítész 
alcím alatt létrehozott új soron, „Radari sporttelep fejlesztése” elnevezéssel 
szerepelteti. 

 
6.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
        a jegyző 

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

Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
(Cserni Béla képviselő megérkezett az ülésterembe.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most pedig a minősített többség szabálya alapján a III. pontról, határozati 
javaslatról! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
553/2017. (IX.05.) határozata 

a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az  ún. „Labdarúgó létesítmények 
fejlesztése” tárgyban a kivitelezési munkák elvégzésére a DVG Zrt.-vel kötendő 

szerződés megkötéséről 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok keretén 
belül „Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. „Labdarúgó 
létesítmények fejlesztése” kivitelezési munkáinak elvégzésére  határozat  
mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG  
Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 255.638.373,- Ft, + 
ÁFA, összesen bruttó 324.660.734.,- Ft, azaz háromszázhuszonnégymillió-
hatszázhatvanezer-hétszázharmincnégy forint vállalkozási díjért. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
       a polgármester 

                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő: a közlésre 2017. szeptember 20. 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 

1. pontban megjelölt szerződés aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

Határidő:  a szerződés megkötésére: 2017. szeptember 30.  
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat mellékletét képező szerződés szerinti előleg: bruttó 64.932.147,-
Ft összeg a 2017. évi kiegyenlítéséhez. Valamint felhatalmazza a polgármestert 
a K&H Banknál elhelyezett államkötvényből az összeg visszavásárlására. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                          a polgármester 
- a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:  a számla kiállításának időpontja 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  felhatalmazza a polgármestert 

arra, hogy a műszaki kivitelezéshez szükséges műszaki ellenőri feladatokra a 
BMSK Zrt.-vel a szerződés kötését készíttesse elő. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
        a polgármester 

    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő: a terület kivitelező részére történő átadás napjáig, de legkésőbb 
                 2017. október 15-ig 

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

kötelezettségvállalás összegét a DMJV Önkormányzata 2017. évi 
6/2017.(II.17.) költségvetésről szóló rendelete 5b mellékletében szereplő 
2018. évi tartalék sorról átcsoportosítással megelőlegezi úgy, hogy a 
támogatási összeg kiutalását követően a tartalék forrás visszarendezésére 
kerül sor. Az átcsoportosított forrás előirányzatát a költségvetési rendelet 7.a 
melléklet 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek 
kiadásai/ Főépítész alcím alatt létrehozott új soron, „Radari sporttelep 
fejlesztése” elnevezéssel szerepelteti. 

 
6.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
        a jegyző 

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

Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének II. 

számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a következő napirendre, mely javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. közfeladat ellátási szerződésének II. számú módosítása című 
indítványra. 
 
Aki támogatja, ennek alapján szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
554/2017. (IX.05.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közfeladat ellátási szerződésének II. számú 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 

közfeladat ellátási szerződését e határozat mellékletében foglaltaknak 
megfelelően fogadja el.  
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 
az 1. pont figyelembevételével előkészített, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a 
TOP és a Modern Városok Program végrehajtására kötött közfeladat ellátási 
szerződés II. számú módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt 
szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről, a pályázati finanszírozás terhére. 
 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 

   a polgármester 
                              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  2017. szeptember 15. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
pályázati forrásokhoz tartozó pénzügyi műveleteket DMJV 2017. évi 
költségvetési rendeletében és módosításaiban folyamatosan vegye 
figyelembe.  

 
Felelős:      - a határozat végrehajtásáért: 

                                a jegyző 
                              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   folyamatos 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata I. számú 

módosításának elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugyenezen cég közbeszerzési szabályzatának I. számú módosítására 
kerül sor. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
555/2017. (IX.05.) határozata 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata I. számú módosításának 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Közbeszerzési Szabályzata I. számú módosítását 2017. szeptember 6-ai hatállyal e 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési értékhatárt el nem érő 

beszerzések lebonyolításáról szóló szabályzata módosításának 
elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Ugyanezen cég ún. közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatunk módosításának elfogadására kerül 
sor. 
 
A döntés az önök kezében van! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
556/2017. (IX.05.) határozata 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzata módosításának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló 
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szabályzatának I. számú módosítását, melyet Dunaújváros MJV Önkormányzata 
nevében és helyett bonyolít le 2017. szeptember 6-ai hatállyal e határozat 
mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
Határidő: 2017. szeptember 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat a dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz 

szabad-strandba történő bevezetése kivitelezésének meghosszabbítására, 
többlet költség 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 
     Meghívott:  Mádai Balázs elnök-vezérigazgató, DVG Zrt. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A DVG Zrt. kérelme szerepel előttünk, javaslat a Dunaújvárosi partvédmű 
víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandba történő bevezetése 
kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség biztosításáról.  
 
Aki támogatja, 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, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Nagy Zoltánné), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Nagy Zoltánné képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 13 
igen szavazat, távol lévő 2 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
557/2017. (IX.05.) határozata 

a Dunaújvárosi partvédmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandba 
történő bevezetése kivitelezésének meghosszabbítására, többlet költség 

biztosításáról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a dunaújvárosi 

partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi öbölbe történő 
átvezetése tárgyában a DVG Zrt.-vel kötött szerződésben a munkák 
befejezésére vonatkozó határidő 2017. október 30-ai módosításához, valamint 
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a feladatok elvégzéséhez szükséges 24.912.494,- Ft + ÁFA többletforrás 
biztosításához. 

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

hogy a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződés 2. számú 
módosítását a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2017. szeptember 15. 
 

3.)   Dunaújváros Megyei Város Közgyűlése elhatározza, hogy a(z) 1 pontban 
szereplő 24.912.494,- Ft + ÁFA forrást Dunaújváros MJV Önkormányzatának 
a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló rendelete 
5.b melléklet Általános tartalék sorról történő átcsoportosítás útján biztosítja. A 
fent megjelölt összeg a rendelet 7. a mellékletben a Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás/1. „Partvédőmű víztelenítő kútjaiból kitermelt víz szabadstrandi 
öbölbe történő átvezetése” előirányzat sorra csoportosítandó át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 

    - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

   - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
     közreműködésért: 

            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
                   2017. szeptember 15. 
                 - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának 
                   időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9. Javaslat a volt „Zöld Rendelő” épületének (Dunaújváros, Szórád M. út 39.) 

ingyenes állami tulajdonba adására vonatkozó szerződéssel és a 
támogatói okirattal kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Dr. Kovács Péter, a Dunaújvárosi Járási Hivatal vezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat a Zöld Rendelő épületének, a volt Zöld Rendelő épületének 
ingyenes állami tulajdonba adására vonatkozó szerződéssel kapcsolatos 
döntés meghozatalára. A nyári események kapcsán a következő, tehát a 
rendes közgyűlésen beszámolok mind az Élményfürdővel, mind a Zöld 
Rendelővel kapcsolatos döntés nyári kormányzati és városi 
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intézkedésekről. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
558/2017. (IX.05.) határozata  

a volt „Zöld Rendelő” épületének (Dunaújváros, Szórád M. út 39.) ingyenes 
állami tulajdonba adására vonatkozó szerződéssel és a támogatói okirattal 

kapcsolatos döntés meghozatalára 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Fejér Megyei 

Kormányhivatal által előkészített, a dunaújvárosi 36/4/A/1-58 helyrajzi számú, 
természetben Dunaújváros, Szórád Márton utca 39. szám alatt található volt „Zöld 
Rendelő” épületére vonatkozó, az ingatlan ingyenes állami tulajdonba adására 
vonatkozó szerződést és azt jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező, az 1. pontban foglalt szerződés aláírására. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Miniszterelnökség által 

megküldött támogatói okiratot és tudomásul veszi, hogy annak 3.1 pontja az 
alábbiakról rendelkezik: 
„a támogatott tevékenység a Projekthez kapcsolódó beruházás vonatkozásában a 
tervezési, előkészítési feladatok elvégzése a Dunaújvárosi Járási Hivatal kialakítása 
érdekében az Előterjesztésben megjelöltek szerint.” 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                   megküldést követő 8 napon belül 
                 - az adásvételi szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való  
                   közlését követő 30 napon belül 

  
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat a DSE Röplabda Akadémia Nkft. terembérleti támogatásának 

módosítására 
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 
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Meghívott:  Tomanóczy Tibor, a DSE Röplabda Akadémia Nkft. ügyvezetője 
                        Rácskai József, az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt.  
                        vezérigazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 
terembérleti támogatásának módosítására. Üdvözlöm az akadémia 
ügyvezetőjét, Tomanóczy Tibor urat. 
 
Hozzászólás hiányában a határozati javaslatról 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, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

559/2017. (IX.05.) határozata 
a DSE Röplabda Akadémia Nkft. terembérleti támogatásának módosítására 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 521/2017. (VII.13.) 

határozatával döntött arról, hogy a DSE Röplabda Akadémia Nkft.-t a 2017. 
augusztus 01. és 2017. december 31. közötti időszakban bruttó 11.200.000,- Ft 
összegű terembérleti támogatásban részesít. 

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

pontban jelölt bruttó 11.200.000,- Ft támogatás a DSE Röplabda Akadémia Nkft. 
részére kerüljön átutalásra azzal, hogy a DSE Röplabda Akadémia Nkft. vállalja, 
hogy pénzeszközeiből 2017. augusztus 01. és 2017. december 31. időszak 
közötti teremhasználat bérleti díjaként minimum 11.200.000,- Ft összeget 
megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesítményhasználat 
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, a határozat 
mellékleteként csatolt szerződés aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

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

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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11. Javaslat a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető közben található 
ingatlanok együttes hasznosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a Temető közben található ingatlanok együttes 
hasznosításával összefüggő kérelmet tárgyaljuk. Felhívom szíves 
figyelmüket, hogy Hingyi László képviselő úr esetében az 
összeférhetetlenség áll fenn. Tessék, frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Szeretném kérni kizárásomat a szavazásból. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen, erről a közgyűlésnek kell döntenie. 
 
Legyenek kedvesek a képviselő úr kizárásáról dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-
ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető 
közben található ingatlanok együttes hasznosítására” című előterjesztés határozati 
javaslatára történő szavazásból Hingyi László képviselőt – mellette szavazott 6 fő 
(Gombos István, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Cserni Béla, Iván László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Nagy Zoltánné), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, 
Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila) – nem zárja ki és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

560/2017. (IX.05.) 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 „Javaslat a dunaújvárosi 
1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a 
Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok együttes hasznosítására” című 
előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László képviselőt nem 
zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés nem zárta ki a képviselő urat, ugyanis ehhez minősített 
többségre lett volna szükség. Maximum nem szavaz a képviselő úr, az egy 
másik dolog, erre hívom fel a figyelmüket. A 6 igen nem minősített többség, 
képviselő úr. A határozati javaslatról döntünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

561/2017. (IX.05.) határozata 
a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

természetben a Temető közben található ingatlanok együttes hasznosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati úton 

értékesíteni kívánja a dunaújvárosi 1485/1 (1.459 m2) és 1485/2 hrsz. (806 m2) 
alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, mindösszesen 2.265 
m2 nagyságú ingatlanokat azzal, hogy a pályázati kiírásnak tartalmaznia 
szükséges, hogy az ingatlanok építési és telekalakítási tilalommal terheltek, a 
Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati 
rendelete szerint hasznosíthatóak, talajmechanikai szakvélemény alapján. 

 
Az ingatlan kikiáltási ára együttesen: bruttó 8.636.000,- Ft. 

 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján 
az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az értékbecslés, illetve az 
értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a jelen határozat 

mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak az önkormányzati honlapon, az önkormányzat hirdetőtábláján és a 
Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. szeptember 15. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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12. Javaslat a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi 
Tagintézménye részére ingatlan biztosításáról szóló 354/2017. (V.18.) 
határozat módosítására és a Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújváros, Bóna 
I. u. 7. szám alatti telephelye működési feltételei biztosításáról szóló 
435/2017. (VI.15.) határozat hatályon kívül helyezésére 
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:  Török Szabolcs, a Székesfehérvári Tankerületi Központ 
 igazgatója 

                       Kissné Korsós Ágnes, a Fejér Megyei Pedagógiai  
                       Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézmény vezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő napirendi pontot levettük. Pedagógiai Szakszolgálatunk 
elhelyezésével kapcsolatos napirendet tárgyaljuk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

562/2017. (IX.05.) határozata 
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére 

ingatlan biztosításáról szóló 354/2017. (V.18.) határozat módosításáról és a 
Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti telephelye 

működési feltételei biztosításáról szóló 435/2017. (VI.15.) határozat hatályon 
kívül helyezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére ingatlan biztosításáról 
szóló 354/2017. (V. 18.) határozat 
◦ 2. pontjában a „2017. szeptember 1.” szövegrészt „2018. január 1.” 

szövegre módosítja, 
◦ az 1-3. pontok végrehajtásának határidejét az alábbiak szerint módosítja: 

„Határidő:   - a birtokbavételre: 2018. január 1. 
                   - a dokumentumok módosítására: 2018. augusztus 31.” 

◦ 4. pontjában a „2017. szeptember 1.” szövegrészt „2018. január 1.” 
szövegre módosítja, valamint a 4. pont végrehajtási határidejét 2018. 
január 1. napjára módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően 
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kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 2017. szeptember 1-től 2017. december 
31. napjáig szóló határozott idejű bérleti szerződést a Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye feladatellátása érdekében, a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház 
Kft. között 2016. február 25. napjától 2017. augusztus 31. napjáig fennálló 
helyiségbérleti szerződésben foglaltakkal megegyező feltételekkel. 

 
Felelős:        - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő:      - a bérleti szerződés aláírására: 2017. szeptember 22.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám 
alatti telephelye működési feltételei biztosításáról szóló 435/2017. (VI.15.) 
határozatot hatályon kívül helyezi. 

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

Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti ingatlan Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye működéséhez szükséges átalakítás 
költségvonzata felméréséről, és annak egyeztetéséről intézkedjék és eredményét 
terjessze a közgyűlés elé. 
 
Felelős:        - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő:      - 2017. október 19.  

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

közlésére. 
 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:     a határozat közlésére: 2017. szeptember 12. 

 
13. Javaslat 1 millió forintos támogatás nyújtására a „Dunaújvárosiak 

Életéért” Közalapítványnak Pecsét István gyógykezelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                   
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendben szeretném önöket tájékoztatni, hogy a kínai 
gyógykezelésen tartózkodó Pecsét István barátunk esetében ún. orvosi 
komplikációk merültek fel, és a költségek átcsoportosítása miatt én 
magam indítványozom ennek a napirendi pontnak a megtárgyalását. 
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Szeretném idézni Pecsét István sms-ét, - nyilvánvalóan ő ehhez 
hozzájárul -: „Nagyon szépen köszönöm a közgyűlésnek és a városnak is 
ezt a hatalmas segítséget. Nagyon-nagyon örülök neki. Most itt kint sok 
minden megoldódik. Befejezem a kezelést, és gyógyultan megyek haza.” 
Hát, nem hallja István, azt üzenem e helyről is, hogy ez így legyen. Ez 
rajtunk nem fog múlni. Ehhez még sok kitartást és erőt kívánok.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

563/2017. (IX.05.) határozata 
1 millió forintos támogatás nyújtásáról a „Dunaújvárosiak Életéért” 

Közalapítványnak Pecsét István gyógykezelésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy 

Pecsét István dunaújvárosi lakos kínai, előre nem tervezett gyógykezelésére a 
„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítványnak 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyújt Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5 b. mellékletének „24.4 Pénzeszköz 
átadások tartaléka” sor terhére azzal, hogy a Közalapítvány arról köteles 
legkésőbb 2018. május 31. napjáig elszámolni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert a jelen határozat alapján a „Dunaújvárosiak Életéért” 
Közalapítvánnyal kötendő szerződés aláírására. 

  
Felelős: - a szerződések megkötéséért: 
           a polgármester  
         - a határozat kézbesítéséért, a szerződések előkészítésért:   
           a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat kézbesítésére: 2017. szeptember 8. 
    - a szerződéskötésre: 2017. szeptember 15.  

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

határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési 
rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe.  

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
                 időpontja  

 
14. Javaslat a Pálhalmai Országos Büntetés-Végrehajtási Intézet támogatási 

kérelmének elbírálására a szolgálati kutyák versenye megrendezéséhez 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A BV Intézet támogatási kérelme szerepel előttünk. Parancsnok úr 
keresett meg egy országos szolgálati kutya bajnokság, kutya verseny lesz, 
igen, szeptember végén polgármesteri fővédnökséggel a város különböző 
területein. És ehhez kért segítséget. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

564/2017. (IX.05.) határozata  
a Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet támogatási kérelmének 

elbírálására a szolgálati kutyák versenye megrendezéséhez 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése közvetett módon támogatja a 

Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetet a szolgálati kutyaverseny 
lebonyolítása érdekében 2017. szeptember 25-27. közötti időszakban oly módon, 
hogy a helyszínt és a dunaújvárosi kempinget szállás céljára biztosítja.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kempinget üzemeltető DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) részére a 
határozat mellékletét képező Árajánlatban meghatározott bruttó 432.000-Ft-ot jelen 
határozat alapján a DVG Zrt. által az önkormányzat nevére kiállított számla és a 
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet teljesítési igazolása együttes, 
DVG Zrt. által megküldését követő 30 napon belül megfizet a DVG Zrt. részére 
átutalással. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8 napon belül      
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban megjelölt összegben 
forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtási szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5.b. melléklet 24.4. 
Pénzeszközátadások tartaléka sorról átcsoportosított fedezetből az 5. melléklet 13. 
Sportfeladatok dologi kiadások és kiemelt előirányzatok sora terhére. 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a zárt ülés egy napirendjére. Előtte egy perc szünetet rendelek 
el. 

 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 

 
 


