
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
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nyílt üléséről 
 
Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme 
 
 
Jelen vannak: 
 

1. Cserna Gábor polgármester 
2. Barta Endre              képviselő 
3. Besztercei Zsolt képviselő 
4. Cserni Béla                  képviselő 
5. Gombos István          alpolgármester 
6. Hingyi László             képviselő 
7. Iván László képviselő 
8. Izsák Máté                  képviselő  
9. Lassingleitner Fruzsina képviselő 
10. Lőrinczi Konrád         képviselő 
11. Nagy Zoltánné  képviselő 
12. Pintér Attila képviselő 
13. Szabó Zsolt képviselő 
14. Sztankovics László   képviselő 
15. Tóth Kálmán képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála 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 
Engyel László gazdálkodási vezető ügyintéző 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója, Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Györök Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros megbízott 

intézményvezetője 
Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője 
Farkasné Vörös Magdolna GESZ igazgatója 
Kováts Rózsa MMK Közhasznú NKft. ügyvezető igazgatója 
Ferencz Kornél DUNANETT Nkft. ügyvezető igazgatója 
Bencsik István DUNANETT Nkft. igazgatója 
Rauf Norbert Innopark Nkft. ügyvezetője 
Őze Áron Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

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

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
szeptemberi rendes ülését megnyitom. Az ülés határozatképes. Mindenekelőtt 
szeretettel köszöntöm Izsák Máté képviselő urat jó egészséget kívánva, hiszen 
Máté nap van. A napirendi pontok alkotta tárgysorozatról döntünk először. 
Indítványozom, hogy a közgyűlés a meghívó kiküldése óta előkészített és 
bizottságok által megtárgyalt kettő napirendi pontot vegyen fel a nyílt ülés végére 
43., illetve 44. napirendi pontként, az egyik a szennyvíz megállapodás 
módosítását célozza, a másik pedig egy DVG Zrt. igazgatósági tag visszahívása 
és újbóli kinevezése című napirend. 
 
A bizottságok megtárgyalták információim alapján, úgyhogy, aki támogatja, hogy 
egy új 43. napirendi pontot vegyünk fel, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz 
Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt 
megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi 
Megállapodás 2. sz. módosítására” című előterjesztést a nyílt ülés 43. napirendi pontjaként 
– mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
566/2017. (IX.21.) határozata 

„Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására 

vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás 2. 
sz. módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi 
Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű 
projekt megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt 
Konzorciumi Megállapodás 2. sz. módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 
43. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki támogatja a 44. napirendi pont felvételét, az hasonlóképpen járjon el! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívására, újbóli 
kinevezésére” című előterjesztést a nyílt ülés 44. napirendi pontjaként – mellette szavazott 
14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

567/2017. (IX.21.) határozata 
„Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívására, 

újbóli kinevezésére” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívására, 
újbóli kinevezésére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 44. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ezek alapján a nyílt ülés valamennyi napirendi pontjáról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

568/2017. (IX.21.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
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1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri határozatokról 
 

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

részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról” szóló …/2017. (……) 
önkormányzati rendelete megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
5. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 

önkormányzati rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egy részére, természetben 
az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Darusín Kft. és Sifeko Kft. 
együttes kérelme) 

 
6. Javaslat a 2017. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 

önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. 

negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetével 

szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára 
 
9. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződések elbírálására 
 

10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében, 
kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására 
                           

11. Javaslat a GINOP-7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

12. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására az 
Európatanács u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által határolt 
területén 
 

13. Javaslat a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett 
műszaki eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK K. Nonprofit Kft. részére  

 
14. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására Steora okos pad kihelyezésének 

tárgyában 
 
15. Javaslat a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló 

képviselői indítvány megtárgyalására 
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16. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 
felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 

 
17. Javaslat Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási munkálataira 

 
18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok 

ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-december hónap – 3. 
sz. módosítására 

 
19. Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodásról 
 
20. Javaslat a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről 
 
21. Javaslat a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására 
 
22. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési 

terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására 
 
23. Javaslat a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti díj 

terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 
 
24. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
        

25. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos 
biztosítására 
 

26. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés 
felújítási munkáira 
 

27. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában 
szereplő szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló 
keretösszeg megemelésére 

 
28. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére 

kötendő ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító 
okiratának módosítására 
 

29. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő haszonkölcsön szerződés 
jóváhagyására 
 

30. Javaslat a Zalagast Kft.-vel kötött – közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó – 
vállalkozói szerződés módosítására 
 

31. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására 
 

32. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójához való csatlakozásra 
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33. Javaslat a Művész Jazz Klub 2017. évi támogatására 
 
34. Javaslat a Dunaferr Sportegyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás, valamint a 

Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés 
módosítására 
 

35. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett Hajléktalanok 
Átmeneti Otthona megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám 
alatt található ingatlan hasznosítására (Szenteczki Norbert kérelme) 
 

36. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan 
hasznosítására (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme)  
 

37. Javaslat a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. 
szám alatt található ingatlan egy részének megvásárlására 
 

38. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 és 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlanok hasznosítására 
 

39. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti, 451/31/B/83 hrsz.-ú helyiség 
ingyenes használatba adására a Carissa Sportegyesület részére 
 

40. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna István u. 7.) 
őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 

                   
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására 
 

42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat módosítására 

 
43. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 

Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására 
vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás 2.sz 
módosítására 

 
44. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívására, újbóli kinevezésére 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Elnézést kérek! Bocsánat! Ezt visszavonnám, mert képviselő úrnak jeleznie 
kellett volna, ha hozzá szeretne szólni, és mindezt lehetőleg időben tegye meg! 
Tessék, öné a szó! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 14. napirendi pont, azaz az én 
indítványomat szeretném levetetni egyéb megfontolásból. Köszönöm szépen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Igen, ez a képviselői indítványa, ezt a képviselő úr indítványozhatja. 
Rég volt már rendes közgyűlés. Bocsánat! Én is indítványoznék egy napirend 
levételét, ez pedig a 24. napirendi pont. Ez a Dunanett Kft. kérelme 
lomtalanításhoz való plusz költségek tekintetében. Erre további egyeztetéseket 
kell e tárgykörben lefolytatni, képviselő úr pedig jelenleg visszavonta az 
indítványát. 
 
Tehát a 14. és a 24. lejön, és akkor így szavazunk az előbb felvett kettővel 42+2 
az 44-2 az újra 42, tehát a nyílt ülés 42 napirendi pontjáról. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés így kialakult napirendi pontjait – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
569/2017. (IX.21.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 

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

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

részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról” szóló …/2017. (……) 
önkormányzati rendelete megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
5. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 

önkormányzati rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egy részére, természetben 
az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Darusín Kft. és Sifeko Kft. 
együttes kérelme) 

 
6. Javaslat a 2017. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 

önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. 

negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetével 

szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára 
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9. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződések elbírálására 

 
10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében, 

kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására 
                           

11. Javaslat a GINOP-7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

12. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására az 
Európatanács u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által határolt 
területén 
 

13. Javaslat a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett 
műszaki eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK K. Nonprofit Kft. részére  

 
14. Javaslat a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló 

képviselői indítvány megtárgyalására 
 
15. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 

felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 
 

16. Javaslat Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási munkálataira 
 

17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok 
ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-december hónap – 3. 
sz. módosítására 

 
18. Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodásról 
 
19. Javaslat a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről 
 
20. Javaslat a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására 
 
21. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési 

terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására 
 
22. Javaslat a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti díj 

terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 
        

23. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos 
biztosítására 
 

24. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés 
felújítási munkáira 
 

25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában 
szereplő szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló 
keretösszeg megemelésére 
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26. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére 
kötendő ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító 
okiratának módosítására 
 

27. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő haszonkölcsön szerződés 
jóváhagyására 
 

28. Javaslat a Zalagast Kft.-vel kötött – közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó – 
vállalkozói szerződés módosítására 
 

29. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi 
beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására 
 

30. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójához való csatlakozásra 
 

31. Javaslat a Művész Jazz Klub 2017. évi támogatására 
 
32. Javaslat a Dunaferr Sportegyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás, valamint a 

Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés 
módosítására 
 

33. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett Hajléktalanok 
Átmeneti Otthona megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám 
alatt található ingatlan hasznosítására (Szenteczki Norbert kérelme) 
 

34. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan 
hasznosítására (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme)  
 

35. Javaslat a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. 
szám alatt található ingatlan egy részének megvásárlására 

 
36. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 és 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlanok hasznosítására 
 

37. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti, 451/31/B/83 hrsz.-ú helyiség 
ingyenes használatba adására a Carissa Sportegyesület részére 
 

38. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna István u. 7.) 
őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 

                   
39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására 
 

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat módosítására 
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41. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására 
vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás 2.sz 
módosítására 

 
42. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívására, újbóli kinevezésére 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek meghívott vendégeink, akiket üdvözlök, meghívott 
vendégeink számára tanácskozási jogot biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára tanácskozási jogot – mellette 
szavazott 15 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) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
570/2017. (IX.21.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. szeptember 21-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek Forgó Krisztina köztisztviselő számára a 
jegyzőkönyvvezetés jogát biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
571/2017. (IX.21.) határozata 

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



11 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Zárt ülésünk indítványozott első napirendi pontja kitüntetési ügyet irányoz elő, 
önkormányzati törvény értelmében egyértelműen zárt ülésen kell erről dönteni, 
csak a napirend tényéről fogunk szavazni. A második napirendi pont a zárt ülés 
intézményvezetői megbízást tartalmaz, és az itt jelenlévő pályázó hölgy kérte a 
zárt ülésen való megtárgyalását, úgyhogy automatikusan zárt ülésen döntünk 
erről. A harmadik napirendi pont üzleti titkot tartalmaz. A negyedik pedig jogi 
eljárás megindításáról szól. E kettő az önkormányzat vagyoni érdekeit is sérti, 
amennyiben nyílt ülésen tárgyalnánk. 
 
Szavazunk először a harmadik napirendi pont zárton való tárgyalásáról. Ez a 
Napelem-park létesítésére új helyszín kijelölése című napirend. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat a 318/2017. (V.09.) határozat hatályon kívül helyezésére, 
valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park létesítésére új 
helyszín kijelölésére” című előterjesztést zárt ülés 3. napirendi pontjaként – mellette 
szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
572/2017. (IX.21.) határozata 

„Javaslat a 318/2017. (V.09.) határozat hatályon kívül helyezésére, valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park létesítésére új 

helyszín kijelölésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 21-ei zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a 318/2017. (V.09.) határozat 
hatályon kívül helyezésére, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő 
Napelem-park létesítésére új helyszín kijelölésére”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. 
§ (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A DVCSH Kft.-vel szemben fennálló követelés ügyében ügyvédi meghatalmazás 
és ügyvédi megbízási szerződés jóváhagyásáról döntünk, ennek a zárt ülésen 
való megtárgyalásáról. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-től megvásárolt, a DVCSH Kft.-vel szemben 
fennálló követelés ügyében ügyvédi meghatalmazás és ügyvédi megbízási szerződés 
jóváhagyására” című előterjesztést a zárt ülés 4. napirendi pontjaként – mellette szavazott 
14 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
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Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
573/2017. (IX.21.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-től megvásárolt, a DVCSH Kft.-vel szemben 
fennálló követelés ügyében ügyvédi meghatalmazás és ügyvédi megbízási 
szerződés jóváhagyására”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 21-ei zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata által a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-től megvásárolt, a 
DVCSH Kft.-vel szemben fennálló követelés ügyében ügyvédi meghatalmazás és ügyvédi 
megbízási szerződés jóváhagyására”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) 
bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És így összességében most a zárt ülés négy napirendjéről szavazunk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
574/2017. (IX.21.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 21-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújvárosért Díj” adományozására 

 
2. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény magasabb vezetőjének 

megbízására 
 

3. Javaslat a 318/2017. (V.09.) határozat hatályon kívül helyezésére, valamint Dunaújváros 
Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park létesítésére új helyszín kijelölésére 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Dunaújvárosi 

Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-től megvásárolt, a DVCSH Kft.-vel szemben fennálló 
követelés ügyében ügyvédi meghatalmazás és ügyvédi megbízási szerződés 
jóváhagyására 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most legyenek kedvesek a zárt ülésen jelen lévő meghívottak számára 
tanácskozási jogot biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek számára tanácskozási jogot – mellette 
szavazott 15 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) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
575/2017. (IX.21.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. szeptember 21-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És végül, de nem utolsó sorban a jegyzőkönyvvezetőről dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette szavazott 15 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) – megválasztotta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
576/2017. (IX.21.) 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 
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A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 

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

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

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „az olimpiai 

részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról” szóló …/2017. (……) 
önkormányzati rendelete megalkotására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a polgármester 

 
5. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 

önkormányzati rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egy részére, természetben 
az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Darusín Kft. és Sifeko Kft. 
együttes kérelme) 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

6. Javaslat a 2017. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. 

negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetével 

szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
9. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződések elbírálására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében, 
kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke 
                           

11. Javaslat a GINOP-7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 
pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  a pénzügyi bizottság elnöke 
 

12. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására az 
Európatanács u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által határolt 
területén 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

13. Javaslat a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett 
műszaki eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK K. Nonprofit Kft. részére  
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
14. Javaslat a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló 

képviselői indítvány megtárgyalására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
               

15. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 
felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 
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 

 
16. Javaslat Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási 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 
 

17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett közfeladatok 
ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-december hónap – 3. 
sz. módosítására 
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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 
 
18. Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodásról 

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

19. Javaslat a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
20. Javaslat a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására 

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 
 
21. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó Gördülő fejlesztési 

terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadására 
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 
 
22. Javaslat a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a vagyonbérleti díj 

terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő szerződések elfogadására 
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 
 
23. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos 

biztosítására 
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 
 

24. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés 
felújítási munkáira 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában 
szereplő szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló 
keretösszeg megemelésére 
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Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

26. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére 
kötendő ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító 
okiratának módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

27. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő haszonkölcsön szerződés 
jóváhagyására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

28. Javaslat a Zalagast Kft.-vel kötött – közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó – 
vállalkozói szerződés módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
29. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi 

beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

30. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 
fordulójához való csatlakozásra 
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 
 

31. Javaslat a Művész Jazz Klub 2017. évi támogatására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
32. Javaslat a Dunaferr Sportegyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás, valamint a 

Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
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              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
33. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett Hajléktalanok 

Átmeneti Otthona megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám 
alatt található ingatlan hasznosítására (Szenteczki Norbert kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

34. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan 
hasznosítására (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme)  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

35. Javaslat a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. 
szám alatt található ingatlan egy részének megvásárlására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

36. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 és 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlanok hasznosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

37. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti, 451/31/B/83 hrsz.-ú helyiség 
ingyenes használatba adására a Carissa Sportegyesület részére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

38. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna István u. 7.) 
őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                   
39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke 
 

40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt 
el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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41. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt megvalósítására 
vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt Konzorciumi Megállapodás 2.sz 
módosítására 
Előadó: pénzügyi bizottság  

                  gazdasági és területfejlesztési bizottság  
                  városüzemeltetési,környezetvédelmi  és turisztikai bizottság  
                  ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  
 
42. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívására, újbóli kinevezésére 

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

 
 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat a „Dunaújvárosért Díj” adományozására 

Előadó: a polgármester 
 

2. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény magasabb vezetőjének 
megbízására 
Előadó: a polgármester 

 
3. Javaslat a 318/2017. (V.09.) határozat hatályon kívül helyezésére, valamint Dunaújváros 

Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park létesítésére új helyszín kijelölésére 
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 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által a Dunaújvárosi 

Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-től megvásárolt, a DVCSH Kft.-vel szemben fennálló 
követelés ügyében ügyvédi meghatalmazás és ügyvédi megbízási szerződés 
jóváhagyására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk az első napirendi pontra, a két ülés közötti időszakban eltelt 
eseményekről szóló beszámoló megtárgyalására. Várom a hozzászólásokat. 
Szabó képviselő úr! 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt gondolom, 
hogy fontos számot vetnünk itt a képviselő-testület szeptemberi ülésén azokról a 
dolgokról, amik a nyáron történtek, hiszen nyáron nem volt rendes képviselő-
testületi ülés. Két dolog volt, ami számomra fontos, és amit a nyáron nyomon 
követtem. Az egyik ilyen, ami azt gondolom, nemcsak engem töltött el őszinte 
aggodalommal, az a szabad strandon kialakult helyzet, ugye ott volt egy 
tömeges halpusztulás, aminek az okait még mindig vizsgálják. Még mindig nem 
tudjuk pontosan, hogy mi történt. Azt gondolom, hogy a szabad strand, az a 
városnak egy olyan értéke, amiért mindannyiunknak ki kell állni, közös érdekünk, 
hogy ez a városlakók megelégedésére a legjobban működjön. Én egyfelől 
köszönöm a hivatal munkatársainak, hogy betekinthettem a kért anyagokba, 
ezen kívül a katasztrófavédelemtől kértem a különböző mintavételi 
jegyzőkönyveket, a minták értékeléséről szóló tanulmányokat. Ezt a mai napig 
még nem kaptam meg. Amint megkapom ezeket, meg fogom mutatni egy 
szakértőnek, és nyilvánosságra fogom hozni. Mert szerintem minden 
városlakónak tudnia kell arról, hogy mi történt a szabad strandon. Ezen kívül azt 
gondolom, hogy a képviselő-testületnek is feladata lesz ezzel foglalkozni, hiszen 
mindannyiunknak van abban dolga, hogy ilyen helyzet többet ne alakulhasson ki. 
A másik, ami állatbarátként, kutyatartóként számomra nagyon fontos volt, ez az 
ebrendészeti telep körül voltak hírek, hogy ott bizony nem mindig megfelelő 
módon bánnak az állatokkal. Azt gondolom, hogy ennek a megítélése az egy 
bonyolult kérdés. Én email-ben fordultam a jegyző asszonyhoz, és kértem, hogy 
vizsgálat történjék az ügyben. Erre még választ nem kaptam, úgyhogy most 
kérném a jegyző asszonyt, hogy tájékoztassa a város közvéleményét arról, hogy 
pontosan milyen vizsgálat folyt az ügyben, és milyen dolgokat találtak, minden 
rendben van-e. Remélem, hogy olyan választ fogunk kapni, ami mindannyiunkat 
megnyugtat, hogy azok a gazdátlan kutyák, akik ott vannak, azok jó körülmények 
között várják az új gazdájukat, és mindenkit arra is szeretnék biztatni, hogyha 
kutyát szeretne magának, akkor egyrészt gondolja át, hogy ezt ő tudja-e 
megfelelő gondos gazda módjára tartani, és azt is kérem, hogy gondolják meg, 
hogy adott esetben inkább egy örökbefogadott kutya mellett döntenek-e, hogy 
ezek a most ebrendészeti telepen levő kutyák új gazdára találhassanak. 
Furcsálltak azt, amikor polgármester úrtól levelet kaptam, hogy félév értékelőt 
fog tartani. De aztán ránéztem a naptárra, és rájöttem, hogy tulajdonképpen 
jönnek a választások. Láthattuk, hogy az elmúlt időszakban a különböző politikai 
mutyik uralták a város közéletét, gondolhatunk itt a közvilágítás mutyira, a 
stadion mutyira, és még sorolhatnánk. Ezekben az ügyekben én, a Párbeszéd 
önkormányzati képviselőjeként minden esetben kiálltam. Amikor kellett, akkor az 
Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordultam. Információim szerint már itt járt a 
városban egy EU-s küldöttség, akik egyébként Magyarországon meglevő 
csalásgyanús eseteket vizsgálják. Remélem, hogy a közvilágítás ügyben is 
jutnak majd valamire. Ettől függetlenül láthatjuk, hogy most kampány tempóra 
kapcsoltak itt, a városban is, és a Modern Városok nevű, egyéként Patyomkin 
programmal, aminek vannak jó elemei és vannak kérdéses elemei, 
kampányolnak. Nemrég jelent meg egy cikk a 444.hu-n, hogy mindenfajta 
közérdekű adatigénylés elutasított az illetékes minisztérium, nem adták ki a 
megfelelő információkat. Láthatjuk, hogy itt, Dunaújvárosban is a megállapodást 
titkolják, történnek ugyan kormánydöntések alapján különböző beruházások, 
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amikben van jó, van olyan, ami szerintem vitatható, azonban nem látjuk azt a 
továbbiakban sem, hogy egyrészt hogyan teremt munkahelyeket a Modern 
Városok Program, másrészt pedig, hogy hogyan lesz fenntartható. Úgyhogy azt 
kérdezném Szepesi alpolgármester úrtól, hogy legyen kedves arról tájékoztatni, 
hogy az élményfürdő megvásárlása után mennyit kell még rá költenünk, és 
várhatóan veszteségesen vagy nyereségesen fog-e üzemelni. És hogyha igazak 
azok a számítások, hogy veszteségesen, akkor az önkormányzat mit kíván tenni 
azért, hogy nyereséges legyen, vagy ezt a veszteséget finanszírozni tudja. 
Szerintem ezek fontos kérdések. Ezen kívül azt gondolom, hogy Dunaújváros 
többet érdemel a látszatmegoldásoknál és a látszatintézkedéseknél. Olyan 
politikát érdemelnek, amiben mindenki számít, ezért ebben a közgyűlési 
évadban is arra készülök, hogy megfelelő szakmai javaslatokat tárjak ide a 
közgyűlés elé egyéni képviselői indítványok formájában, és hogyha szükség van, 
akkor pedig a nyilvánosság erejével álljak ki az elkövetkezendő mutyik ellen. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Érdeklődni szeretnék egy-két dologgal kapcsolatban, ami még 
elmaradt a tavaszi időszakról. Ugye szeptember 5-én a Közlönyben megjelent 
kormányhatározat, eggyel pont a kézilabdás határozat előtt van, amelyben a 
honvédelmi sportközpontok fejlesztéséhez szükséges feltételek biztosításáról 
beszél a közlemény, kormányhatározat, amelyben kimondták ugye, hogy 
negyven lőtér, tizenhétmilliárd forint, és ez több mint négyszázmillió lőterenként. 
Ugye azt is kimondták, hogy a tervezett lőterek fejlesztését állami tulajdonú 
ingatlanokon kell megvalósítani. Ismét elővenném az év elején végzett 
aláírásgyűjtésünket, amelyben a Lajos király körút 212 lakásából 207 aláírás jött 
össze, amely tiltakozott a dunaújvárosi lőtérnek a jelenlegi helyszínen való 
további üzemeltetésével kapcsolatban. Tehát kérdezném ismét polgármester 
urat, alpolgármester urat, hogy van-e már valami fejlemény lőtér ügyben, 
gondolkodnak-e már egyáltalán helyszínen. Ugye én ajánlottam a régi munkásőr 
lőteret a papírgyár mögött, ipari területen van, lakott területtől messze, és 
tökéletesen alkalmas egy lőtérnek a megépítésére és üzemeltetésére, míg a 
jelenlegi helyszínen háromszázötven méterre van a lőtértől az óvoda, és 
négyszáz méterre a lakóházak. És a lőtérnek a fő iránya pontosan az óvoda és a 
lakóépületek felé néz. Tehát az ottani lakóknak a 95%-a azt kéri, hogy az a lőtér 
ott, ahol van, az szűnjön meg, és egy új helyen épüljön fel az a lőtér, amit most a 
kormányprogramban meghirdettek. Azt gondolom, hogyha négyszázmillió forint 
van lőterenként, akkor az kellő fedezetet fog nyújtani egy új lőtér kialakítására és 
felépítésére. De ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy miben gondolkodik most a 
városvezetés. Szintén volt a nyáron egy aláírásgyűjtés, a Technikum 
városrészben 1186 aláírás jött össze azért, hogy a két évvel ezelőtt bezárt kis 
postás újranyissa az önkormányzat. Ugye két évvel ezelőtt zárták be, illetve a 
posta jelentette be, hogy be fog zárni három kis postát Dunaújvárosban, a 
Barátság városrészit, az óvárosit és a technikumit, amiről szó van. Ugye a 
Barátság városrészit és az óvárosit az önkormányzat átvette működtetésre, a 



22 
 

technikumit érdekes módon nem. Polgármester úr nyilatkozott most az 
aláírásgyűjtés bejelentésekor, hogy ő maga is fontosnak tartja a kis posta 
kérdését a Technikum városrészben, mivel ő is ott él, és hogy lesz ebben a 
témában a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előtt egy napirend. 
Kíváncsian várom ezt a napirendet. És szeretném jelezni, hogy egy 4000 fős 
városrészben 1186 ember aláírta névvel, címmel, hogy ő igenis kéri az 
önkormányzattól, hogy az a kis posta újra nyisson ki. Én erre tennék egy 
javaslatot, hogyha ez megoldható, akkor ez már idén, legkésőbb november 
valósuljon meg. A helyiség rendelkezésre áll, az önkormányzatnak forrása van 
hozzá. Szándék kérdése, hogy megnyitják-e azt a kis postát, és akkor a 
karácsonyi forgalmat már abban a kis postában lehetne lebonyolítani a 
városrészben lakóknak. Tehát erre is kérnék egy reagálást, hogy mikorra 
várható, hogy ez, amit a polgármester úr említett, hogy napirendre tűzi a 
közgyűlés, ez mikor lesz. Napelem-park. Megkaptam a választ, ugye még az 
utolsó rendes közgyűlésen, tehát június elején vagy június közepén kérdeztem, 
hogy mi az oka annak, hogy a Napelem-park bérleti díja, tehát annak a 
területnek a bérleti díja folyamatosan csökken az évek múlásával. Erre kaptam 
egy választ a hivataltól, amelyben az van, hogy a Napelem-parkba telepített 
berendezésekkel kapcsolatos karbantartási és üzemeltetési költségek az évek 
során növekednek, amelyeket a bérlő társaság a fizetendő bérleti díj tervezése 
során figyelembe vett. Azaz a bérlőnek növekednek a költségei, és ő ezt a bérbe 
vett terület bérleti díjának a csökkentésével kívánja egyensúlyozni. Szeretném 
megkérdezni, hogy hány darab olyan önkormányzati ingatlan vagy terület van 
bérbe adva Dunaújvárosban jelenleg, amelynek a bérleti díja az évek során 
csökken azért, mert az azt bérlő cég vagy magánszemély beruházásokat 
eszközöl az ingatlanon. Hogyha van még ilyen, akkor kérem szépen, hogy 
kapjam meg ezt egy listába, tehát ahol csökken a bérleti díj azért, mert a bérlő 
beruházásokat eszközöl, és kiadásai vannak a területtel kapcsolatban. Tehát 
alapvetően számomra ez a válasz ez nem elfogadható, továbbra is várom, hogy 
mi az igazi indoka annak, hogy a Napelem-park az első évben még egymillió-
háromszázezret fizet, a tízedik évben meg már csak négyszázötvenezret, tehát a 
harmadát fizeti bérleti díjba ugyanazért a területért, miközben valószínűsítem, 
hogy az ingatlanárak nem fognak harmadukra csökkenni. Kézilabda csarnokról 
egy gondolatot. A Modern Városok Programban ami megvalósul, és ami 
megépül, az itt marad a városban. Tehát ez jó alapvetően. Hogyha megépül ez a 
kézilabda csarnok, akkor szerintem ez is jó, mert a város gazdagodik ezáltal, a 
városi sportélet gazdagodik ezáltal. Az egyetlen félelmem az van, ismerve a 
dunaújvárosi beruházásoknak a működési mechanizmusait, hogy a kézilabda 
csarnok nehogy ugyanarra a sorsra jusson, mint a közvilágítás. A közvilágítás 
elkészült uniós támogatással, és csapnivaló, semmit nem ér. Lassan következik 
az az időszak, amikor újra majd kísérhetik a polgárőrök a gyalogosokat a zebrán. 
Ettől függetlenül ez az egy félelmem van a történettel kapcsolatban, hogy lenne 
egy fantasztikus, szép, nagy sportcentrumunk, felújított, illetve vadonatúj 
részekkel kibővítve, csak félek tőle, hogy a beruházás során finoman fogalmazva 
nem az fog megvalósulni, mint ami a műszaki kiviteli tervekben jelenleg 
található, azért, hogy bizonyos zsebek ezzel jobban járjanak. Tehát ezzel 
kapcsolatban ez az egy félelmem van. Ettől függetlenül magát azt, hogy létrejön 
és megvalósul, ezt jónak tartom. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Köszönöm. Barta képviselő úr, Jobbik! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt az elmúlt egy 
év során, amit itt képviselőként töltöttem, megtanultam, hogy amit itt elmondunk, 
ugyanúgy, mint máshol, nemcsak a tartalom, hanem az előadásnak a módja is 
nagyon fontos. Bíztam abban, hogy polgármester úr felé tudom mondani a 
gondolataimat ugyanis elsősorban neki címzem ezeket. Kicsit várunk egy picit. 
Semmi gond nincsen, tudok várni. Amikor azon gondolkoztam, hogy hogy 
vezessem föl ezt a mai beszédemet, egy történelmi előadó sietett a 
segítségemre. Ugyanis ez az előadó bármiről tart is előadást, legyen szó Mátyás 
királyról, legyen szó Rákócziról, mindig visszakalandozik Szent Istvánhoz, 
Koppányhoz. Van egy olyan téma, amitől egyszerűen nem tud elszakadni. És 
amikor tegnapelőtt ezt az előadót hallgattam, eszembe jutott ön, polgármester 
úr. Legyen szó akár állami ünnepről, legyen szó akár családi napról, legyen szó 
akár fejlesztésekről szóló félévértékelő beszédről, ön mindig a Jobbiknál köt ki. 
Ráadásul egy hazugságon alapuló nyugdíjas hergeléssel. Mindig, mindig ide 
téved. Én azt gondolom, hogy ez egy helytelen irány. Az viselkedik így, aki fél. 
Azt szokták mondani, és a Fidesznél is gyakran elhangzik ez a mondat, hogy a 
sas nem kapkod a légy után. Na, most a közvélemény-kutatások alapján, amiket 
önök is szeretettel adnak elő, tehát vagy a különbség nem igaz, ami a Jobbik és 
a Fidesz között van… Azt a mindenit, köszönöm szépen ezt a kis előadást így itt, 
amivel itt megtisztelnek engem. Megvárjuk vagy adott egy esetben így 
beszélhetek?  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ahogy gondolja, képviselő úr, önnél van a szó. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Nem tudom, hogy ki szeretne így figyelni. Már csak azért, mert amikor Vona 
Gábor elmondta a teljes beszédét, az a nyugdíjas, aki felháborodva ment oda, 
elnézést kért tőle. Nem, ez a kormánynak ez egy olyan taktikája, ez is arra való, 
ez az uszítás, pontosan látjuk, hogy milyen fegyvereket vetnek be ellenünk. Ez is 
azt mutatja, hogy önök félnek. Egy éve vagyok itt, nem volt még szükség ilyen 
fegyverekre. Ha igaz lenne az a különbség, amit önök mondanak, hogy a Jobbik 
és a Fidesz között van, nem kéne ilyen beszédeket bevágni közben, miközben 
én mondom a dolgomat, hogy engem megzavarjanak. Nem lenne ilyen 
eszközökre szükség. Mire jó ez? Mi ez az új irány? Kinek az ötlete az, hogy 
amikor én beszélek, egy bevágás legyen, a falon megjelenjen, és elinduljon egy 
videó? Erre önök büszkék?  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úr! Szeretne még mondani valamit? 
 

Barta Endre képviselő: 
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Igen. A nyugdíjasoknak nem uszításra van szüksége. A nyugdíjasoknak 
unokázásra van szüksége. Arra van szüksége, hogy hetente vagy naponta 
kezébe vehessék vagy elmehessenek ide vagy oda az unokájával. Ez ma 
Magyarországon nem valósul meg, mert örülnek, ha egy évben egyszer látják az 
unokájukat. Akkor, amikor külföldről hazajönnek. Soha ennyi fiatal nem hagyta 
még el az országot. Önöknek nem hergelni kéne a nyugdíjasokat, hanem 
megadni nekik azt a lehetőséget, hogy egy békés, családi életet éljenek. Óriási 
különbség. Nem terveztem ezt elmondani, de hozzám is eljutott Galambos 
Dénes országgyűlési képviselő úrnak az a felszólítása, amiben Pintér Tamást 
mondja, hogy kérjen bocsánatot, nos, Galambos Dénes országgyűlési képviselő 
úrnak szerencséje van. Azért van szerencséje, mert amikor ő jövőre nyugdíjba 
megy, már egy olyan kormány alatt élvezheti a nyugdíjas éveket, ami számára 
biztosított, hogy megfelelő lesz, és elégedettséggel töltheti ezt el. És még 
valamit szeretnék… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bocsánat! Képviselő urak! Engedjük, hogy végigmondja a leírt dolgait. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Még valamit szeretnék elmondani. Pontosan mutatja azt, hogy önök hogy állnak 
a nyugdíjasokhoz az egy júniusi kijelentése, júniusi közgyűlésen tett kijelentése 
volt a polgármester úrnak. 2016 pünkösd, dunaújvárosi nyugdíjasok újabb 
bónusz ötezer forintot kaptak. 2017, hiába a teljes keresztényi ünnepi évkör, 
hiába vízkereszt, húsvét, pünkösd, kisboldogasszony, nagyboldogasszony, nincs 
bónusz ötezer forint. Polgármester úr tett egy kijelentést, hogy 2018 húsvétja 
előtt a nyugdíjasok újabb ötezer forintot kapnak. Mi a hasonlóság 2016 
pünkösdje és 2018 húsvétja között? Az, hogy választások lesznek. Önök nem 
segítik, hanem megvásárolják a nyugdíjasokat. Sokkal higgadtabban, sokkal 
finomabban akartam ezt a beszédemet elmondani, de ez, amit most önök ide 
bevágtak, amit megengedtek maguknak, felháborítónak tartom. És nagyon 
remélem, hogy a későbbiekben nem lesz ilyen. És hogy mi a különbség 
közlemény és közlemény között. Mert ezt is leírtam, igen, polgármester úr, 
ahogy ön megjegyezte. Amikor kiadott egy közleményt arról, hogy én ellenzem a 
csatornázást, illetve azt a beruházást, amit annyi dunaújvárosi vár, ami 
természetesen nem igaz, hiszen nekem csak a kivitelezővel van bajom, azt a 
közleményt politikailag elfogadhatónak tartottam. Politikai pártokat képviselünk, 
az a célunk, hogy az a politikai párt, amit képviselünk, minél sikeresebb legyen. 
Az a közlemény rendben volt, egy elfogadható fegyver volt ellenem. De az a 
közlemény, amit ön a nyugdíjasok felé, illetve nemcsak ön, hanem a 
munkatársai, többi képviselők nyugdíjasok felé tesz, az elfogadhatatlan. A 
családok szétrombolása. Én nagyon szeretném kérni önöket, önt, polgármester 
úr, hogy tartsuk meg ezt, hogy igenis kérdezze meg bármelyik munkatársát, 
amikor arról van szó, hogy akár az önkormányzathoz köthető támadások érik a 
városlakóktól. Kérdezze meg, hogy elsőként hívom fel őket, és igyekszem 
korrekt nyilatkozatokkal hűteni a kedélyeket. Legyen szó akár fejlesztésekről, 
ami óvodához köthető, legyen szó gyepmesteri telepről, nem kiabálok békát, 
kígyót, bármit, hanem normálisan, és a valóságot tartalmazóan adom elő az 
embereknek. Ennyit kérek csak önöktől. Lehet itt közleményeket kiadni, lehet itt 
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engem, illetve lehet itt a Jobbikot támadni, de az ne menjen az emberi 
kapcsolatok rovására. Én azt gondolom, hogy ez nem túl nagy kérés. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Iván képviselő úré a szó! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, néztem az időt, nem tudok tíz 
percet beszélni, ahogy képviselő-társam. Nagyon rövid leszek. Az első témám 
az a nyáron történt Szalki-szigetes probléma. Szabó képviselő-társam 
megemlítette, hogy kampányidőszakba léptünk. Hát, én nagyon örülök neki, de 
én nem láttam gumicsizmában, meg szákkal, meg minden egyébbel lent, hogy 
segítsen nekünk ebben a munkában. Hingyi képviselő-társammal azt hiszem, és 
a DVG-vel is minden egyéb kollegával megtettünk mindent azért, hogy ez minél 
előbb megszűnjön. Volt, amikor délután, este is beszéltünk, hogy ebből 
probléma van, és utána nem adtunk ki semmilyen közleményt, és semmivel nem 
foglalkoztunk. Tehát nem jelentünk meg. Tettük a dolgunkat. A következő téma a 
Besztercei képviselő-társamnak szól. Én nagyon örülök, hogy kezdeményezi a 
Technikum városrészben lakók által a kis posta megnyitását. Ezt a lépést én is 
megtettem mint képviselő, mint az ott élő embereknek a képviselője. Felkértem 
Szepesi Attila alpolgármester urat és Cserna Gábor polgármester urat, hogy ez 
ügyben számoljunk és tegyünk lépéseket. Még egyszer mondanám, nem 
kampányként, és nem gyűjtöttem aláírásokat névvel és címmel, mert valószínű, 
hogy az majd később felhasználható, az egy nagyon jó dolog. Én ezt nem tettem 
meg, hanem megpróbálok tenni az ott élőkért, illetve a harmadik pont, ugye itt 
mindenféle hangnemben beszéltünk, és mindenről beszéltünk, a rosszról. 
Viszont a jóról nem. Én szeretném megköszönni a DVG Zrt. munkatársainak azt 
a munkát, amit a nyáron elvégeztek a két óvodával. Én voltam a megnyitón, 
voltam azon a rendezvényen, ami ehhez csatlakozott. Én csak gratulálni tudok, 
hogy idő előtt befejezték, és ez szerintem ugyanolyan fontos dolog, mint most a 
kampánykor mindenféle hangnemben beszélgetve. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Annyit picit pontosítanék, amellett, hogy egyetértek önnel, hogy egy óvoda, egy 
bölcsőde. Tehát egy óvoda egység és egy bölcsőde egységről van szó. Vagy ha 
hozzáteszem a nem Béke városrészit, akkor kettő óvoda, igen, az Aprók 
Házával. Pintér Attila elnök úré a szó! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Kicsit furcsán érzem magam, mert 
azt hittem, hogy azért jövünk ide, hogy a rendes közgyűlésen a város ügyeit 
megvitassuk, és ha valaki, akkor én is és sokan mások is szoktuk mondani, hogy 
országos politikát ne hozzunk ide be. Mindig meglepnek egyébként, ma is egy 
ilyen meglepetés ért. Én hétvégenként szoktam néha moziba járni, nagyon 
szeretem, most majdnem úgy éreztem magam, mint ott. Ott jól szoktam érezni 
magam egyébként, itt kevésbé. Szerintem tragédia ez a színvonal, ami 
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bekeveredett ebbe a közgyűlésbe. Most vagy túl régóta vagyok képviselő, vagy 
túl öreg vagyok, vagy túl naivak az elképzeléseim azzal kapcsolatban, hogy hogy 
kéne egy városért együtt dolgozni, de ez, ami itt most lezajlott, ez számomra 
elfogadhatatlan. Már csak azért is, mert bár a Jobbiknak ez a megnyilvánulása, 
illetve Vona Gábor megnyilvánulása ugyan szerencsétlenre sikeredett, de azt 
gondolom, hogy ez a vita meg ez a cirkusz, ez a nyári hónapokban lezajlott. 
Hiszen a televízióból, az újságokból, az elektronikus médiából ömlött a szar a 
nyakunkba, és ezt hallgattuk egész nyáron. Tehát az, hogy ezzel kell 
foglalkoznunk a mai rendes közgyűlésen, miután egyébként az egész nyarat 
végigdolgoztuk, mert nem volt olyan hónap, hogy ne lett volna közgyűlés, azt 
gondolom, hogy ez tragédia. Szerintem egy picit fölül kéne emelkedni ezen a 
színvonalon, és szerintem inkább a városnak az ügyeivel kellene foglalkozni, 
nem pedig ezzel. Egy-két dolog szeretnék fölvetni, nem a nyári hónapokkal 
kapcsolatban, hanem inkább az elmúlt évekkel kapcsolatban felmerült olyan 
témákat szeretnék fölhozni, és leporolni, ami ugyan elindult, ugyan némi 
megoldások születtek, válaszok születtek kérdésekre, de igazán megnyugtató 
megoldásokat egyik ügyben sem láttam, illetve nem találkoztam vele. Az egyik 
ilyen a hulladékgazdálkodás helyzete Dunaújvárosban. Már a ciklus elején, de 
az előző ciklusban is többször feszegettem ezt az ügyet, csak nagyon röviden, 
mert nem akarom untatni a képviselő-testületet meg a meghívott vendégeinket, 
de ugye létezik vagy létezett, nem tudom, hogy hol tart ez, ugye egy Közép-
Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás, aminek az volt a feladata, hogy egy 
nagyobb térségnek a hulladékgazdálkodását, a hulladék szelektív gyűjtését, 
annak feldolgozását, eltüntetését, ezt megvalósítsa. Erre jött létre ez a 
szervezet. Ez egy darabig működött. Jelenleg nem tudom, hogy ez a szervezet 
létezik-e, a város benne van-e. Ha benne van, akkor mi a feladata, egyáltalán mi 
a célja ennek az egyesülésnek. Erről szeretnék egy tájékoztatást kapni. Aztán 
történt pár évvel ezelőtt, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város engedélyt kapott 
hulladéklerakónak az építésére. Ugye ez jó régi történet, amikor elindult ez a 
folyamat. Úgy kezdődött, hogy betelt a dunaújvárosi hulladéklerakó, utána 
kénytelenek voltunk Adonyba, illetve még messzebbre hordani a dunaújvárosi 
összegyűlt hulladékot. És ugye az volt az indoklás, hogy azért történik ez, mert 
nincs engedély a hulladéklerakó építésére, majd megjött az engedély. Közben 
történt egy vezetőváltás a Dunanett Kft. élén, és az engedély ellenére sem épült 
meg a dunaújvárosi hulladéklerakó. Indoklásként az ügyvezető úrtól azt kaptuk, 
hogy nem támogatja hulladéklerakóknak az építését, hanem a hulladéknak a 
modern feldolgozását, tehát különböző ilyen hulladék-feldolgozó művekben való 
feldolgozását, energiatermelés, áramtermelés stb. Tehát ezt a verziót támogatja 
az ügyvezető úr. Azóta azonban azon kívül, hogy nem épült meg a 
hulladéklerakó, fogalmam nincs, hogy a város szemetét hova hordjuk. Ez mennyi 
plusz költségbe kerül Dunaújváros lakóinak, és a hulladékfeldolgozásnak az 
ügye jelen pillanatban hol tart. Tehát van-e olyan terv, hogy épülni fog hulladék-
feldolgozó akár Dunaújvárosban, akár a környékén, akár a térségben, akár a 
Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társuláson belül. Szeretnék választ 
kapni ezekre a kérdésre, mert ugyan unalmasnak tűnik ez a téma, de ha valami, 
akkor ez zsebbe vágó, mert dunaújvárosi lakók kőkemény pénzt fizetnek azért, 
hogy a hulladékjukat, a szemetüket eltávolítsák. És ehhez kiegészítésként még 
szeretném megkérdezni a szelektív hulladékgyűjtésnek az ügyét is, hiszen egy 
időben nagy propaganda, nagy reklám volt, és rengeteg ilyen szelektív 
hulladékgyűjtő sziget került kihelyezésre a városba, ennek a jelentős része 
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eltűnt. Tehát nincsen. Én pedig azt érzem, és azt érzékelem, és a városi 
emberekkel beszélgetve azt látom, hogy az igény megvan a városlakók részéről, 
hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot. Úgyhogy szeretnék ezekre a kérdésekre 
választ kapni. A másik ilyen téma, aminek az ügyét szeretném egy picit leporolni, 
az a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltatónak az ügye, és elsősorban a 
vízellátás kérdése. Ugye az elmúlt télen történt egy szerencsétlen eset, alacsony 
vízállás, kevés vízbázis, és aztán ennek következtében ugye bizonyos 
területeken a magasabb épületekben bizonyos magasságokba ugye nem jutott 
el a víz. Ebből óriási botrány kerekedett. Aztán egy csomó információ kiderült itt 
azzal kapcsolatban, hogy ezeknek a vízvételező berendezéseknek mennyire 
rossz a műszaki állapota. De kiderült egy olyan információ is, hogy itt erre a 
vízbázisra olyan települések csatlakoztak, akiknek az engedélye erre nem volt 
meg. Volt egy vitánk ebben az ügyben, rengeteg információ hangzott el, 
szeretnék választ kapni arra, hogy jelen pillanatban egyáltalán milyen 
kapcsolatban vagyunk a DVCSH-val, és veszélyben van-e Dunaújváros 
vízellátása pl. a téli hónapokban. Merthogy közeleg a tél, közelegnek a fagyok, 
és várhatóan lesz még alacsony vízállás a Dunán, úgyhogy szeretném, hogyha 
elémennénk ennek a problémának, és nem akkor kapkodnánk a fejünket, amikor 
a lakók elkezdenek kiabálni, hogy nem kaptak vizet. A másik pedig az, hogy ez 
az ún. illetéktelen vételezés, ez most akkor rendben van-e, nincs rendben, itt 
Nagyvenyimről van szó egyébként, hogy rácsatlakozott erre a vízbázisra. Akkor 
most jogosan vételez vizet, nem jogosan. Tehát akkor meg van-e az engedélye, 
nincs meg. Akkor erről kapjunk már egy világos képet. És ha már itt kampányol 
mindenki, akkor Modern Városokkal kapcsolatban csak egy-két gondolatot hadd 
mondjak el. A Magyar Szocialista Párt dunaújvárosi frakciója folyamatosan 
támogatta azokat a kezdeményezéseket, ami egyébként a Modern Városok 
Programján belül lett meghirdetve. Vissza lehet nézni egyébként a 
jegyzőkönyveket. Tettük ezt azért, mert egyébként azt gondoljuk, hogy az 
összes ilyen fejlesztés a várost előreviszi, és úgy gondoljuk, ez az itt élőknek 
hosszútávon is jó lesz. Önök azonban a tavalyi évben közel harmincmilliárdos 
fejlesztést jelentettek be. Ehhez képest eddig nem sok olyan beruházást láttam, 
amire komoly összegek kerültek volna elköltésre. Ami nyilatkozatokat látok a 
polgármester úr részéről, amiket olvasok, amiket elmond, amilyen ügyek 
elindultak itt, élményfürdő, uszoda, útfelújítással kapcsolatban, hát ez is 
gyakorlatilag töredéke annak a harmincmilliárdnak, amit önök itt meghirdettek. 
Tehát igazából azt látom, hogy kb. egy olyan 10%-a ezeknek a fejlesztéseknek, 
ami per pillanat elindult, és várhatóan a választásig be fog csapódni. Érdeklődni 
szeretnék, hogy mi van a többivel. Tehát mi az ütemterv? Mikor akarják 
elindítani? Mikor akarják megvalósítani? Tehát konkrét tartalmak voltak e mögé 
az összegek mögé rendelve. Tehát szeretném, hogyha erről egy átfogó képet 
kapnánk. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Szeretném jelezni, hogy akinek hozzászólási igénye van, még az 
most legyen kedves gombot nyomni. Alpolgármester urat is megkérem. 
Köszönöm. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
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Hát, az előbbi intermezzo az szó se róla, hogy szerintem egy nagyon-nagyon 
gusztustalan és provokatív akció volt, és mivel megnéztem, hogy előre be van 
készítve ott egy projektor polgármester úr háta mögött, és még a projektor még 
mindig megy, ugye amióta én itt képviselő vagyok az elmúlt uszkve három évben 
erre még nem került sor egyetlenegy alkalommal se, tehát lehet, hogy ezentúl 
majd erre számíthatunk. Viszont azt gondolom, hogy ez, ami itt történt, ez az 
ülésnek a megzavarása volt, amit az SZMSZ-ünk is honorál. Kikerestem az 
SZMSZ-t direkt, ezt a részt, tehát itt az ülésvezetőnek, mint a polgármester 
úrnak rendre kellett volna utasítania azt, aki a projektoros vetítést végezte. Ha ő 
végezte személyesen, akkor abba kellett volna hagynia. Sőt, el se kellett volna 
indítania. Hogyha nem ő végezte, akkor viszont meg kellett volna állítania az 
ülést az ülés megzavarása miatt és a képviselői munkának az ellehetetlenítése 
miatt, és szünetet kellett volna elrendelnie. Mindazáltal aki ezt az egész vetítést 
szervezte, és végrehajtotta, egy igazán hitvány cselekedetet vitt véghez, büszke 
lehet magára, azt gondolom, legalábbis vannak olyan körök, ahol erre 
büszkének lehet lenni. De én bíztam benne, hogy ez a színvonal azért a 
közgyűlést nem éri el. De úgy látszik, hogy mindig van lejjebb. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Tegnapelőtt fogadóórát 
tartottam az Arany János Általános Iskolában, nem tudtam a Népfőiskolán tartani 
a fogadóórát, mert be volt zárva. Ezért az Arany János iskolában tartottam. És 
érdekes dolgot tapasztaltam. Kint esett az eső, bent is szakadt. Nagyon kérem 
polgármester urat, nagyon szép dolog a különböző iskolákat felújítunk, egyéb 
más dolgot, legyen szíves abban eljárni, hogy vannak olyan intézményeink, ahol 
beesik az eső a tanteremben, lépcsőházban és a különböző helyeken. Amikor 
kijöttem a fogadóóra végén, már lavór volt az ajtó előtt, ahol beléptem. Abban a 
teremben, ahol tartottam a fogadóórát, ott is esett az eső, úgyhogy jó lenne 
körülnézni itt a városban, hogy milyen feltételek mellett tanulnak a diákok. Ezt 
szeretném kérni ezt ebből a szempontból. Másik, gondoltam, közgyűlésre be fog 
érkezni egy indítvány, hogy a Népfőiskolát az Újtelepért Csoport ki akarja venni 
és üzemeltetni szeretné. Gondoltam, időben beadták, hátha majd most fogunk 
arról beszélni, hogy most hogyan tovább a Népfőiskolával. Nekem az lenne a 
kérésem, hogy megtörtént-e az átadás-átvétel leltár szerint, és azok az ingó 
javak, amik benne voltak, azok megtörténtek-e, és az önkormányzat átvette-e. 
Szeretném itt is elmondani, az Újtelepért Csoport Egyesület szívesen 
üzemeltetné, és abból a szempontból üzemeltetné, hogy szeretné a 
Polgárőrséget, a területi körzeti megbízottat, és szeretne olyan rendezvényeket 
tartani ebben a helyiségben, amelyekkel segítenék a városrészben élőket. Nem 
tudom, mennyire tudják önök, ott nagyon komoly tornaterem van, vannak nagyon 
jó osztálytermek, az mellett az Újtelepért Csoport a játszóteret ingyen és 
bérmentve karbantartja, fejleszti, és egyéb más dolgokat is tesz ezért. Nagyon 
szépen köszönöm azt a korrekt tájékoztatást, ami történt az Öko-nap alkalmával, 
16,5 tonna elektromos hulladékot és egyéb más szemetet gyűjtöttünk össze 
hétvégén. És azt gondolom, és azért szeretném kérni a Népfőiskolának a dolgát, 
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mert mi ezt a hulladékgyűjtési akciót, amit csináltunk, a télapó ünnepre 
szeretnénk fordítani. Csak most a télapó ünnep hogyan lesz megrendezve az 
Újtelepen, ha nem lesz a Népfőiskola. És hogyan tovább a Népfőiskolával. 
Nekem két gondolat jutott eszembe. Ha netalántán az Újtelepért Csoport nem 
kaphatja meg, akkor szeretném javasolni, hogy kapja meg a Vasas 
Néptáncegyüttes. Olyan körülmények között dolgoznak, és 65 éves 
tulajdonképpen a Vasas Néptáncegyüttes, ami szerintem méltatlan ahhoz, ami 
ott lent az MMK-ban van. Bocsánat a kifejezésért. Én emlékszem rá, mikor még 
a Vasmű Kultúrterembe jártunk megnézni őket, aki emlékszik még arra a szép 
időre. Van egy másik javaslatom, vagy adjuk vissza Bartók Béla, Bartók Bélának 
ugyanúgy, mint ahogy tulajdonképp… Nem a Bartók Bélának, hanem a Bartók 
Béla színháznak gondolom az üzemeltetése alatt… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Értjük. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Ugyanúgy, mint ahogy tesszük ezt a Pentelei Klubháznak a működtetésével. 
Nagyon rendezvényt szeretnénk ott csinálni, még a Népfőiskolába tornát és 
egyéb más dolgokat, ami és ezt nagyon fontosnak tartom, politikamentesen. 
Nem erről szól. Ez arról szól, hogy az újtelepieknek lenne egy közösségi hely, 
mert ha hiszik, ha nem, már arról van szó, hogy vannak köztünk képviselők, akik 
megveszik, szociális otthon lesz ott, és egyéb hírek kelnek itt Újtelepen 
hangadásra, és azt gondolom, ez nem méltó ez a dologhoz. Én azt szeretném 
kérni, és nagyon szépen kérek mindenkit, tudom, hogy készülődik a választás, 
ez a közgyűlése nem arra való, ha kell, akkor az újságcikkekben lehet, hogy arra 
fordítsuk a rengeteg időnket, hogy a városért tudjunk tenni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Egyetlenegy dologra reagálnék. Miközben a Vasas Táncegyüttes 
méltatásával egyetértek, azonban el kell mondanom, hogy Kováts Rózsa által 
irányított cégünk rendkívül hasznosan, okosan és bölcsen házigazdája, 
úgymond gazdálkodik az együttessel, tehát egy dolog az újtelepi épület sorsa, 
de hogy a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házához kerüljön, az 
szerintem nem egy szerencsés feladat. Tehát helyileg kereteit tekintve nagyon jó 
helyen van a Vasas Táncegyüttes. Más kérdés, a helyiség igénye a Vasas 
Táncegyüttesnek. A Bartók második évadát kezdte el a menedzsmenttel. 
Sokszor mondtam már, sokszor dicsértem Őze Áron igazgató úr és 
vezetőtársainak munkáját. Rendkívül színvonalas, új, más jellegű értékrenddel 
bíró repertoárt felvállalva, Valahol Európában, gondoljanak arra az előadásra pl., 
az a plusz feladat, hogy a Vasas Táncegyüttes esetlegesen oda kerüljön, az 
jelenleg meglátásom, saját meglátásom szerint nem indokolt. Szabó képviselő 
úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
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Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tulajdonképpen 
mondhatnánk azt, hogy önöknek szerelmi bánata van, amiért a házi 
oligarchájukat, Simicska Lajost elcsábította a Jobbik, de nem mondhatjuk ezt, 
mert ennél sokkal bonyolultabb a helyzet. Sokkal bonyolultabb a helyzet, mert 
időről időre láthatjuk, hogy az önök politikája a megosztásán, az uszításon, 
emberek egymás ellen fordításán alapul. Nem ez az első alkalom. Most 
vetítenek először, de én emlékszem még arra, amikor az önkormányzat dolgozói 
mintegy technika szakkörként plüsslibákkal és különböző táblákkal jöttek 
ellenem tüntetni munkaidejükben. Azt gondolom, hogy az hasonlóan 
elfogadhatatlan cselekedet volt, és önök azt gondolják, hogy a folytatjuk 
politikáját újra meghirdetve továbbra is a megosztás, az egymás ellen fordítás, 
az uszítás az útja annak, hogy megnyerjék ezt a választást. Mondom ezt 
mindattól függetlenül, hogy helyenként mit gondolok a Jobbik politikájáról. És 
azért mondom ezt, mert szerintem Magyarországon addig nem lesz 
felemelkedés, addig nem lesz jólét. Gondolják el, képviselő-társaim, hogy 
mindenki kerül, hogy csak egy példát mondjak, mindenki kerülhet kórházba, ahol 
óriási szükségünk van az ápolókra. Egy szlovák ápoló másfélszeresét keresi egy 
magyarnak. A románok jobban élnek, mint mi. Gyakorlatilag a béka feneke alá 
kerültünk, és önök ezt azzal próbálják palástolni, hogy embereket egymás ellen 
fordítanak, hogy uszítanak. Mindameddig ez a politika fog folytatódni, addig 
Magyarországon nem lesz felemelkedés, nem lesz nyugat-európai értelemben 
vett jólét, ezért azt gondolom, hogy következő választáson egyszer s 
mindenkorra le kell számolnunk ezzel a populista, gyűlöletkeltő politikával, és 
olyan politikát kell folytatnunk, ahol mindenki számít. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Lőrinczi képviselő úr! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én mint autós szeretnék 
hozzászólni, többek között képviselőként is, de most autósként. A helyzet az, 
hogy évek óta, talán most 2017, én 2007-ben kezdtem a képviselői munkámat, 
azóta vágyom arra, hogy a Dózsa György út szakasza, az a szakasz, amelyik 
nagyon rossz állapotban volt, az megújuljon, úgyhogy én ennek kimondottan 
örülök. Illetve a másik szakasznak is, az Aranyvölgyi út felújításának is. Jó érzés 
erre a szakaszra ráhajtani, és repes a szívem, hogy ez megújult. Úgyhogy én ezt 
az önkormányzatnak, polgármester úrnak nagyon szépen köszönöm, hogy ez 
önkormányzati forrásból ez megvalósulhatott. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az élet az elég 
érdekes, ugye hogy úgy kezdtem az előbb a beszédemet, hogy nemcsak a 
tartalom, hanem annak az előadási módja is nagyon fontos. Mindamellett, hogy 
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az előző beszédemnél mindent úgy gondolok, ahogy elmondtam, és ahogy én 
azt előadtam, viszont az itt megjelent vendégektől, tévénézőktől is elnézést azért 
az előadásmódért, amit én nem szeretnék itt képviselni. A gondolataimat tartom, 
de azt gondolom, hogy ami itt történt, és ez nem levéve magamról itt a 
felelősséget, de ez valóban nem volt méltó, én nagyon bízom abban, hogy nem 
lesznek újabb ilyen fegyverek, illetve ha mégis lesznek, akkor én azt úgy fogom 
kezelni, ahogy én azt szeretném, úgy, ahogy amit én szeretnék képviselni ebben 
a közgyűlésben. És látja, polgármester úr, máris egy közös egyetértést is 
találtunk, mégpedig Kováts Rózsa és az MMK személyében, én is abszolút úgy 
gondolom, hogy ott, tehát nem méltatlanok azok a körülmények, bár valóban 
vannak jogos kérelmek, de a méltatlan körülményeket, azokat nem nevezném 
így. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Alpolgármester úr válaszadása után lezárom az első napirend 
megtárgyalását, és utána én szeretném gondolataimat kifejteni. Alpolgármester 
úré a szó. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Kezdeném visszafelé a válaszokat. 
Tóth Kálmán képviselő úrnak mondanám, ugye beszélgettünk mi már 
négyszemközt, meg fogjuk oldani akár az újtelepi egyesület sorsát és dolgát, 
elhelyezését, és meg fogjuk oldani a Népfőiskola helyzetét is. A Népfőiskola 
átadás-átvétele 2017. szeptember 4-én annak rendje-módja szerint, ahogy illik, 
megtörtént. Pintér képviselő úr! Maximálisan egyetértek önnel a szelektív 
hulladékgyűjtés ügyében, és mi szeretnénk elkezdeni a Dunanettel egy olyan 
szemléletformáló programot együtt, amivel talán a város lakosainak is a 
szemléletét egy kicsit meg tudnánk változtatni, ugyanis a szelektív 
hulladékgyűjtés nagyon jó, nagyon rendben van, de ez rajtunk múlik, a 
városlakókon, hogy mit dobunk bele a szelektív hulladékgyűjtőbe, és mennyi 
szemetet rakunk mellé. És ha megnézi azokon a neuralgikus pontokon, ahol 
nincs most szelektív hulladékgyűjtő, ott azért szüntettük meg, és azért szüntette 
meg a Dunanett, mert nagyon rontotta a városképet. Hiszen minden nap arra 
futott el ott az evangélikus és a római, a református és a római katolikus 
templom között ott azon a parkolóban volt egy szelektív hulladékgyűjtés. 
Gondolom, minden nap látta, hogy mi történik ott. A hulladékgazdálkodással 
kapcsolatban én azt tudom mondani, hogy szakembereknek adtuk most oda a 
város hulladékgazdálkodását, hulladéklerakó és egyéb hulladékgazdálkodással 
szerintem a Ferencz Kornél úr megfelelő felvilágosítást fog adni önnek akár 
írásban, akár szóban, hogyha igényli. Besztercei képviselő úr, lőtér. Gondolom 
nyáron, azt hiszem jegyző asszony tájékoztatta önt, hogy ha nem így van, akkor 
én félreértettem valamit, amit a jegyző asszony mondott, hogy a Magyar 
Kormány és a Honvédelmi Minisztérium egy közös programot indított 
országosan lőterek építésével és felújításával kapcsolatosan. Dunaújvárosba is 
érkezett ez a megkeresés a Honvédelmi Minisztérium részéről. A jelenlegi lőtér 
nem felel meg a Honvédelmi Minisztérium által előírt szabványoknak, rövidebb 
azt hiszem, nyolc vagy tíz méterrel. Elküldtük a levelet, amiben kértük azt, 
hogyha lehetséges, fogadja el a Honvédelmi Minisztérium a jelenlegi lőtér 
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felújítását, de ugye mivel megfelelő nemzetközi sztenderdek és paraméterek 
vannak, ezt nem hiszem, hogy el fogja fogadni a minisztérium, és ezért 
megadtunk egy másik területet, ott ahogy megyünk a Papírgyári úton, ahol régen 
volt a Sulák szőnyeg, most nem tudom, milyen út. Ott kijelöltünk egy területet 
ennek a lőtérnek, és akkor már képviselő úr is és az ezeregyszázvalahány 
lakónak az aláírását is tudjuk teljesíteni, hogy a majdnem a városon kívül 
szeretnénk egy új lőteret építeni a Magyar Kormány segítségével. Posta. 
Általában úgy van, hogy képviselő tervez, polgármesteri hivatal tervez, de ugye 
mindig a posta végez. Mi már megkerestük a postát, és hogyha emlékeznek 
vissza, amikor megszüntették a postákat, két éve, három, két éve, akkor is 
nekünk kiemelt fontosságú lett volna, hogy a Technikumban posta maradjon és 
legyen. Újból megkerestük a postát, várjuk a válaszukat, hogy hajlandóak-e, 
mert az ő hozzájárulása nélkül nem végezhetünk postai tevékenységet. Tehát 
azt az alaptevékenységet, amit most a jelenleg üzemelő kis postán is végzünk a 
Barátság úton és más városrészben. Nem tudom, volt még valami. Azt képviselő 
úr, nem felejtettem el. Nem tudom elfelejteni. A DVCSH. Tehát ha hadi jelentést 
írnék, akkor így írnám, hogy csapataink harcban és perben állnak minden 
fronton. A nyáron háromszor akarta felszámoltatni az önkormányzatot. A tegnapi 
napon jött egy adósságrendezési eljárás indítása az önkormányzat ellen. Szóval, 
hogy mit fog velünk csinálni, vagy mit akar velünk csinálni a DVCSH, azt nem 
tudjuk, de tartjuk a frontot, és nem adjuk meg magunkat, ezt innen a 
nyilvánosság elől üzenem a DVCSH ügyvezetőjének is. De hát ez nem a mi 
ügyvezetőnk, hanem az teljesen a másik tulajdonos ügyvezetője. Semmilyen 
adatot nem kapunk meg, semmilyen szerződést nem kapunk meg. Tehát 
vagyunk több mint 50%-ban egy cégben, amihez semmi közünk. Ennyi. És 
sajnos nem tudunk mit csinálni. És látja, Szabó képviselő úr, nem felejtettem el. 
Mert amikor ön megszólal, a teremben mindig derültség és vidámság uralkodik. 
És úgy kezdte a mondandóját, hogy Patyomkin. Kérem, ne tegye, mert hátha 18 
év alattiak is nézik ezt az adást. Visszatérve a válaszra. Hála Istennek sikerült a 
Magyar Kormány segítségével megvennünk az élményfürdőt. Jelenlegi 
szakaszban folyik a tervezés. Remélem, hogy október folyamán megkezdődhet 
a kivitelezés, és egyetértek Besztercei képviselő úrral és Szabó képviselő úrral 
is, hogy nem elég egy létesítmény megépíteni, felújítani és a városlakók 
rendelkezésére bocsátani, ezt fent is kell tartanunk, és ezért mindent 
megteszünk. Már az élményfürdő építésénél, hogy a legkorszerűbb energetikai 
eszközökkel, a legolcsóbb vízellátással oldjuk meg, megpróbálunk, és úgy néz 
ki, a Dunaferr-rel sikerült egyezséget kötni ugye a csúszósínhő közvetlenül az 
uszoda, illetve a város kapja, ne a DVCSH közvetítésével, mert abból nem 
jövünk ki leginkább. És természetesen én úgy gondolom, hogy a Magyar 
Kormány lesz ennyire bölcs és előrelátó, hogyha ilyen nagyszabású 
programokat képzelt el és meg is valósít, akkor ezeknek az új létesítmények 
fenntartására is valamilyen módon sikerül pénzt kapnunk, akár valamilyen TAO-
támogatással vagy akár más egyéb támogatással, mert ez természetes, és 
jogosan izgulnak önök azért is, hogy miből fogjuk fenntartani ezeket az új 
létesítményeket. Még eszembe jutott a Besztercei úr kérdezte a kézilabda 
csarnokot. Örömmel mondhatom, hogy jövő héten lesz egy rendkívüli közgyűlés, 
de hát nem illik főnök előtt beszélni, jövő csütörtökön lesz egy rendkívüli 
közgyűlés, mert a héten megkapjuk a szerződéstervezetet a kézilabda csarnok 
építésére, ami hatmilliárd forint, ez három részletben fog megvalósulni, és 
remélem, hogy a Besztercei úr is meg lesz majd elégedve a kivitelezővel. Hiszen 
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ezek olyan közbeszerzési eljárások, ahol én úgy gondolom, hogy nem kívánunk 
mutyizni, és eddig sem mutyiztunk. És minden mutyizással kapcsolatos 
feltételezést és rágalmat visszautasítunk akár a város, akár a polgármester úr 
nevében. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Akkor egy kis figyelmet szeretnék kérni. 
Tehát ahogy alpolgármester úr már célzott rá, szeptember 28-án, csütörtökön 
reggel 9,00 órakor lesz ez a rendkívüli közgyűlés, tehát egy hét múlva. Tóth 
Kálmán képviselő úr, újtelepi egyesület. Ha valaki, akkor Dorkota elnök úr és 
jómagam igen nagyra értékeljük az egyesület munkáját. És e helyről nem azért 
mondom, mert ezt kell elmondanom, mert ezt illik elmondani, hanem kétszer 
vehettem részt Lassingleitner képviselő asszonnyal pl. a rendezvényükön. Egy 
olyan közösségformáló erő rejlik abban az egyesületben, amelynek az 
elhelyezését, ahogy Szepesi alpolgármester úr fogalmazott, mindenképpen 
támogatni kell, és minél előbb a helyet megtalálni a további éves rendezvényeik 
sikeres lebonyolítása érdekében. A halpusztulás és a kutyatelep kapcsán majd 
megkérem jegyző asszonyt, hogy írásban legyen kedves a közgyűlés képviselőit 
tájékoztatni, illetve amit még Szabó képviselő úr nem kapott meg, amire célzott, 
ami tájékoztatót, azt pedig nyilvánvalóan ő is, illetve valamennyi közgyűlési 
képviselő kapja meg. Nagyon röviden a nyár eseményeiről. Tehát június 
hónapban, még az utolsó rendes közgyűlésünk előtt megkezdődött a Makk Marci 
Tagbölcsőde Egység felújítása háromszázmillió forintból. Büszkék voltunk rá, 
amikor fogadtuk a Győri Ifjúsági Olimpiára készülődvén, ami a vizes VB és a 
cselgáncs VB mellett ugye a nyár nagyon komoly meghatározó eseményeinek 
adott az ország helyet, Dunaújvárosba is, a nemzet sportvárosába is 
„ellátogatott” a láng, tehát talán szerencsésebb úgy fogalmaznom, hogy 
megérkezett a láng június hónapban. Mindannyian emlékszünk a villámcsapás 
okozta kárra a Bocskai utcában, itt köszönöm a közgyűlés, illetve a hivatal gyors 
és hatékony intézkedését. Az, hogy problémák vannak még mindig a felújítással, 
az nem fogok itt rá célozni, de az nem rajtunk, és nem a hivatalon múlik, hanem 
kettőn áll a történet úgymond. Önkormányzatunk támogatásával az Agárdi 
Popstrand valamennyi rendezvényén a dunaújvárosi állandó lakhellyel 
rendelkező polgárok fél áron, 50%-os kedvezménnyel vehettek részt. Hatezer 
darab ablakra szerelhető riasztót osztott ki a rendőrség és a polgárőrség június 
hónapban elsősorban a Kertvárosban, valamint a Béke városrészben és az 
Óvárosban. Június hónapban beadtuk a világörökségi címre a Limes program 
keretében a pályázatunkat. Július elsejét a köztisztviselői díjat megelőzően 
átadtam a közgyűlés döntésének megfelelően Dudás Pálnénak, a hivatal 
pénzügyi osztályvezetőjének a kitüntetést. Ehhez még egyszer őszintén 
gratulálok. Második alkalommal került sor országos triatlon verseny 
megrendezésére július hónap elején városunkban, illetve a mozinál már többedik 
alkalommal egy box gála egy nyári szombati napon. Július hónapban a kórház 
megtartotta Semmelweis ünnepségét, melyen Lőrinczi Konrád bizottsági elnök 
úr, és ha jól emlékszem, akkor Gombos alpolgármester úr is képviselte az 
önkormányzatot. Sajnos egy pár héttel az egyik tűzeset után volt egy másik 
tűzeset a Római körúton egy szombati napon. Ott is önkormányzatunk hála 
Istennek tudott gyorsan segíteni a bajba kerülteknek. A Rockmaraton harmadik 
alkalommal volt Dunaújvárosban, és Varga Zoltán úr bejelentése alapján a 
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negyedik dunaújvárosi Rockmaratonra, amennyiben önkormányzatunk 
támogatja, akkor jövő év júniusában sor kerül ugye a Szabad strandon. Első 
alkalommal a Magyar Röplabda Szövetség Strandröplabda Bizottsága első 
alkalommal szervezett strandröplabda bajnoki fordulót, eseményt, ez esetben 
Dunaújvárosban, és erre nagyon büszkék voltunk. Itt köszönjük a DVG gyors 
segítségét a mobil lelátók, illetve a pályák kialakítása tekintetében. Hárommillió 
forintos keretből önkormányzati támogatással és még nem zárult le erre is 
felhívom szíves figyelmüket az érintetteknek, mert az iskolakezdési támogatás 
az első éves tanulók, gyermekek esetében még igénybe vehető szeptember 30-
ig ugye akár az iskolákban, akár a polgármesteri hivatal jegyzői, pontosabban 
szociális osztályán keresztül. Köszönöm az önök támogatását abban képviselő-
társaim, hogy támogatták, hogy a tankerület szervezésében a város 
támogatásával a mohácsi lovas klub táborában több mint száz dunaújvárosi diák 
táborozhatott június és július hónapban. Második alkalommal rendeztük meg a 
Dunaújvárosi Horgászegyesület, valamint a Tourinform cégünk segítségével a 
Horgász és Halléfőző Versenyt a Szabadstrandon rendkívül nagy sikerrel. 
Egyébként együtt volt a rendezvény, időben egybeesett a strandröplabda 
bajnoksággal. Augusztus hónapban – értem, Cserni képviselő úr – nem volt 
bent, elfelejtettem a motorcsónak versenyt. Köszönöm a Tourinform valamennyi 
munkatársának és a DVG-nek, hogy állami ünnepünk méltó módon ismét 
megünnepeltük. Nem azt, hogy ismét megünnepeltük, hanem a Szent István-i 
hagyományokat, hanem ismét a Szabadstrandon kerülhetett erre sor. A kánikula 
kezelése nyáron egy az egy gyorsan adódó helyzet, ugye gondolok itt a DVG 
locsolókocsijaira, az önkormányzati megrendelésekre a hőségben, a 
Vöröskereszt, illetve a DVG segítségével az ásványvizek osztására, vagy éppen 
párakapu felállítására a Városháza téren. Ez bizony-bizony ezt a jövőben is 
kérem a hivatalban a kollegákat, hogy erre mindenképpen figyeljünk oda. 
Augusztus hónapban Nagyvenyim község önkormányzata díszpolgári címet 
adományozott dr. Galambos Dénesnek, a térség országgyűlési képviselőjének, e 
helyről is gratulálok a képviselő úrnak, és buzdítom a további támogatásra. 
Augusztus hónapban egy nagyon sikeres junior motorcsónak világbajnokság volt 
városunkban, csak nem júliusnál mondtam, képviselő úr, hanem augusztusban 
volt. Megkezdődtek és be is fejeződtek a nagyforgalmi utak felújításának az első 
üteme, gondolok itt a Dózsa György útra és az Aranyvölgyi útra. Elnézést kérünk 
az esetleges bonyodalmakért, de közlekedésbiztonsági szakembereként, és 
egyébként köszönöm Lőrinczi képviselő úr hozzászólását. Tizenöt-húsz 
évenként ezt meg kell tenni, és igencsak ráfért a felújítás erre az útszakaszra. 
Augusztus hónapban a Vukovár városát, a horvátországi Vukovár városát 
képviselő alpolgármester úrral egy megállapodást írtunk alá az önök döntése, a 
közgyűlés döntése alapján a testvérvárosi kapcsolat kialakításáról, és egyúttal 
tájékoztatnám önöket, hogy a tegnapi nap folyamán érkezett haza a városunk 
küldöttsége Lengyelországból, Lesznoból. Ott a háromfős küldöttség tagjai 
voltak Ewa Modrzejewska asszony a lengyel nemzetiségi önkormányzat elnöke, 
Hingyi László frakcióvezető úr és a küldöttség vezetője pedig Gombos István 
alpolgármester úr volt. Megkérem alpolgármester urat, hogy a következő 
közgyűlésre legyenek szívesek egy tájékoztatót összeállítani. Itt is egy 
szándéknyilatkozat aláírására került sor. Már egy általam aláírt és a lengyel 
kollegától aláírt szándéknyilatkozat. Ez is közgyűlési döntés alapján. Bizony-
bizony tömeges halpusztulás volt a Szabadstrandon, és hát itt mind 
horgászegyesület, mind Hingyi képviselő úr nagyon gyorsan lépett az ügyben. 
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Bízom benne, hogy a jövőben ez nem fog előfordulni. Nagyon köszönöm Hingyi, 
illetve Sztankovics képviselő uraknak, hogy egy pár éve megálmodták, és most 
meg is valósíthattuk az első Béke városrészi napot. Én még városrészi napon 
ennyi jókedvű, vidám, érdeklődő, nagyon sok gyerek, nagyon sok 
rendezvénnyel, ennyi dunaújvárosit egy helyen nem láttam, mint a Béke 
városrészben, úgy, hogy öröm volt nézni, hogy egyébként a szülők közben 
megnézték az óvodát, illetve a felújított bölcsődét is. Azon a hétvégén volt 
egyébként az oviba meg a bölcsődébe a bepakolás, és végigjártuk a vezetőkkel 
a két intézményt. A szülők sorba-sorba egymásnak adva a kilincset, mentek, és 
segítettek, minél előbb úgymond az érdemi munka elindulhasson a két 
épületben. Itt köszönjük a vállalkozók, illetve a DVG segítségét. Ötven éves 
városunk egyik legnagyobb cége a Momert Zrt., melynek ugye elnök-
vezérigazgatója Urbán László Dunaújváros díszpolgára. Szeptember hónapban 
került sor egy családi napra, ahol köszöntötték a cég jelenlegi és egykori 
dolgozói egymást. A múlt héten a Dunaferr középiskola villamos tagozatában 
ugye egy százmillió forintos támogatásból felújított tornaterem átadására került 
sor. Arany János iskola ázott. Igen, igen, igen. Abban a pillanatban, hogy 
információnk van ezekről a dolgokról, már pedig ez az információ hozzám most 
jutott el így ön által, akkor természetesen ebben lépünk. Garai Zsuzsa 
igazgatónővel nyilvánvalóan még a mai nap folyamán felvesszük a kapcsolatot. 
A kormány döntése értelmében, amely nemrég jelent meg a Magyar 
Közlönyben, mind a Szalki-sziget fejlesztésére, mind pedig a Szabadstrand 
fejlesztésére a kettő együtt másfélmilliárd forintos állami támogatás, ebben 
részesült a város. A múlt héten megkezdtük a Zöld város projekt végrehajtását 
az IBUSZ-nál lévő parkoló felújításával. Öko-nap. Hát, példátlan értékű 
összefogás van, volt, így van. Itt is köszönjük a város intézményeinek, a Rudas 
és a Lorántffy középiskoláknak, a gimnáziumnak, az Újtelepi Egyesületnek, a 
DVG-nek, illetve a hivatal munkatársainak az ebben való közreműködést. És 
végül, de nem utolsó sorban a Magyarország szeretlek! program keretében most 
hétvégén lesz a Városháza téren, a dunaújvárosi rendezvény szeptember 24-én 
egy futóversennyel indul szombaton 10,00 órakor a Fut a város program. 
Reméljük, az időjárási körülmények ehhez adottak lesznek. Kérem is bizottsági 
elnök urat a futóverseny elindítására szombat délelőtt 10,00 órakor. Tisztelt 
Hölgyeim és Uraim! Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
 
Aki támogatja a hivatal beszámolóját, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő 
(Szabó Zsolt), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán)  
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

577/2017. (IX.21.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés a beszámolót elfogadta. És 5 perc szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
Szünet után: 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Legyenek kedvesek helyet foglalni! Egy kis figyelmet szeretnék kérni! Kováts 
Rózsa ügyvezető igazgató asszony jelezte, hogy szeretne még az előző 
napirendhez kapcsolódóan egy percet hozzászólni. Parancsoljon! A mikrofonba 
legyen kedves, igazgatónő! 
 

Kováts Rózsa az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy gondolatot szeretnék csak 
elmondani önöknek. Tóth Kálmán úrnak szeretnék reflektálni a hozzászólására. 
Gondolom, az idén nem igen engedi, hogy a Munkásművelődési Központba 
ellátogasson. Két év óta az összes Vasas termet felújítottuk, légkondicionált 
termek lettek, tükröt kaptak, új padozatot kapott, új kelléktárunk lett kettő, és 
olyan körülmények között táncolhatnak a gyerekek, ami eddig még sosem volt. 
Nagyon mélyen érintett az ön hozzászólása, és szeretném, ha egyszer tiszteletét 
tenné, és megnézné, hogy milyen körülmények között működik most a Vasas 
Táncegyüttes. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Köszönöm a reagálást. El 
fogok menni természetesen, de voltam bent, és én láttam, hogy hogy táncolnak. 
Nem tudom, emlékszik-e rá, hogy a Vasas kultúrteremben hogy táncoltak. Járt-e 
ott? Én csak abból gondoltam, hogy van egy intézményünk, ami üresen áll, és 
amit be kéne tölteni, és azt gondolom, hogy van négy-öt olyan terem, amit 
nyugodtan ilyen célra lehetne használni. Ehhez csat ötletként mondtam el, hogy 
lehet ilyet esetleg csinálni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem igazán volt szerencsés a válasza az igazgatónő szerintem korrekt 
felvetésére.  
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2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
De akkor rátérünk a második napirendi pont megtárgyalására, a lejárt határidejű 
határozatok első fejezet. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
578/2017. (IX.21.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

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

A második fejezet! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

579/2017. (IX.21.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

- a 243/2017. (IV.21.) határozat 2. pontjának végrehajtási határidejét 2017. november 16-
ára módosítja. 

 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az I. pontban jelzett határozatok tekintetében 
a jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit változatlan tartalommal hatályban 
tartja. 
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3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének „az 
olimpiai részvételi jogot szerzett dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról” szóló 
…/2017. (……) önkormányzati rendelete megalkotására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Harmadik napirendi ponttal rátérünk a rendeletek alkotására, illetve 
módosítására. Mégpedig elsőként a dunaújvárosi sportolók jutalmazásáról szóló 
önkormányzati rendelet megalkotása. Felhívom a figyelmüket, hogy az ülés 
elején egy új rendelettervezetet kaptak. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 28/2017. (IX.22.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Költségvetési rendeletünk módosítása következikk. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő (Barta 
Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – megalkotta a 
29/2017. (IX.22.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 

önkormányzati rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi 
számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egy 
részére, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására 
(Darusín Kft. és Sifeko Kft. együttes kérelme) 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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Meghívott:  Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője 
                    Radvánszki Sándor, a Daru-Team Kft. ügyvezetője 
                    Sipeki Renátó, a Sifekó Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Daru-Team Kft., Sifekó Kft. együttes kérelme következik. Köszöntöm 
meghívott vendégeinket. Felhívom a figyelmüket, hogy egy „A”, illetve egy „B” 
határozati javaslatot, valamint egy rendelettervezetet is kaptak képviselő-
társaim. 
 
Hozzászólás hiányában a „B” változatot terjesztem fel szavazásra! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
580/2017. (IX.21.) határozata 

a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 

hasznosítására (Darusín Kft. és Sifekó Kft. együttes kérelme) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá a határozat 1. számú 

mellékleteként csatolt változási vázrajz szerinti ingatlan megosztáshoz. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonában álló, 

dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanát részben, 
vagy egészben értékesíteni kívánja, és utasítja a polgármestert, hogy határozat 
mellékleteként csatolt pályázati felhívás megjelentetéséhez szükséges lépéseket tegye 
meg, valamint felkéri a határozat közlésére. 
Az ingatlan kikiáltási ára 2.500,-Ft/m² + Áfa, a területre a közműveket és a 
közműkapaciításokat a nyertes pályázónak kell biztosítania saját költségén. 

 
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, telekalakítás, illetve az 
értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                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 pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. szeptember 29. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                 követő nyolc napon belül 

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

Most pedig a rendelettervezetet! 
 
A rendeletről döntünk! Miért nem szavazunk? 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán) – megalkotta a 30/2017. (IX.22.) önkormányzati rendeletet. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Akkor nem kell a rendeletről. Jegyző asszony jelzett, csak az „A” változatnál kellett 
volna. Köszönöm. 

 
6. Javaslat a 2017. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának 

az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
                    Györök Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
                    megbízott intézményvezetője 
                    Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője  
                    Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Állami támogatás módosítása az önkormányzat költségvetésben történő 
rendezésére. Érintett intézményvezetőinket köszöntöm. Óvoda, bölcsőde 
megbízott vezetőjét, ESZI, illetve a GESZ igazgatónőjét. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
581/2017. (IX.21.) határozata 

a 2017. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat  költségvetésében történő rendezésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 

2017. május 15-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az önkormányzat 
állami támogatása a költségvetés 3. melléklet B11 soraiban egyenlegében 2.526 E Ft-tal 
nő. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 
csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetését módosítja. A 
költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás nő, a dologi kiadás nő 2.426 E 
Ft-tal.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Bölcsődék Igazgatósága költségvetését 
módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken, a dologi 
kiadása csökken 7.621 E Ft-tal.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támogatás 

csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az 
intézményfinanszírozás csökken, élelmezés dologi kiadás csökken 1.938 E Ft-tal. 

 
5. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költségvetés 5. b 

melléklet intézményi tartalék terhére 2.606 E Ft-ot rendez, valamint az intézményt nem 
illető többletbevétel miatt 12.265 E Ft-ot az intézményi tartalék javára számol el. 

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

soron következő költségvetési rendelet módosításánál az 1-5. pontokban meghatározott 
átcsoportosítást vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a soron következő költségvetés módosítás alkalmával 

  
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a polgármestert, 

hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester 

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

Határidő:  2017. szeptember 28. 
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7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésének I-II. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Költségvetés féléves teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadása. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

582/2017. (IX.21.) határozata 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. negyedévi teljesítéséről szóló 

tájékoztató elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-II. negyedévi teljesítéséről szóló 
tájékoztatót. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető 

pénzintézetével szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Számlavezető pénzintézettel szerződés meghosszabbítása.  
 
Tessék dönteni! OTP Bank Nyrt.-vel.  
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
583/2017. (IX.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata számlavezető pénzintézetével 
szerződés meghosszabbítására irányuló döntés meghozatalára 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata jelenlegi számlavezető pénzintézetével (OTP Bank Nyrt.) 
2016. november 21-én megkötött határozott időtartamú szerződését egyszeri 
alkalommal 3 évre 2020. december 31-ig meghosszabbítja. 

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

évre történő meghosszabbításról a nyilatkozatot aláírja. 
 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. szeptember 26. 
                  - nyilatkozat aláírására: 2017. október 17.

 

9. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep 
fejlesztése” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződések 
elbírálására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Modern Város Programon belül a Radari sporttelep fejlesztés. I., II. és III. 
határozati javaslat. 
 
Előbb a I.-ről 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, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
584/2017. (IX.21.) határozata 

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

fejlesztése” tárgyban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére a BMSK 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” 
műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére határozat mellékletét képező negbízási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően a BMSK Zrt..-t (1146 Budapest, Istenmezei út 
1-3.) bízza meg 1.313.245,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 1.667.821,- Ft, azaz egymillió 
hatszázhatvanhétezer-nyolcszázhuszonegy forint vállalkozási díjért. 



44 
 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
    a polgármester 

               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2017. október 5. 

 
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: 
                 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. október 5.  

 
3.) 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 5.b melléklet 25.7. pályázati 
tevékenység önrész tartalék sor terhére 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. 

 
4.) 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.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Mind a háromhoz minősített többség szükségeltetik.  
 
Most a II.-ről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
585/2017. (IX.21.) határozata 

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

fejlesztése” tárgyban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 
a BMSK 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” műszaki ellenőri 
tevékenység elvégzésére határozat mellékletét képező negbízási szerződésben 
foglaltaknak megfelelően a BMSK Zrt..-t (1146 Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg 
1.606.550,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 2.040.319,- Ft, azaz kétmillió negyvenezer-
háromszáztizenkilenc forint vállalkozási díjért. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

        a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2017. október 5. 

 
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: 
                 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. október 5.  

 
3.) 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 5.b melléklet 25.7. pályázati 
tevékenység önrész tartalék sor terhére 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. 

 
4.) 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 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a III.-ról! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

586/2017. (IX.05.) határozata 
a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítása érdekében az  ún. „Labdarúgó létesítmények 
fejlesztése” tárgyban a műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 

a BMSK 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” műszaki 
ellenőri tevékenység elvégzésére határozat mellékletét képező negbízási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően a BMSK Zrt..-t (1146 Budapest, Istenmezei út 
1-3.) bízza meg 3.323.299,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 4.220.590,- Ft, azaz négymillió 
kettőszázhúszezer-ötszázkilencven forint vállalkozási díjért. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

    a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2017. október 5. 

 
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: 
                  városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                  költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2017. október 5.  

 
3.) 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 5.b melléklet 25.7. pályázati 
tevékenység önrész tartalék sor terhére megelőlegezi úgy, hogy a támogatási összeg 
kiutalását követően a tartalék forrás visszarendezésére kerül sor. Az átcsoportosított 
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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. 

 
4.) 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.) 
 
10. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 

keretében, kivitelező kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
megindítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke 

Meghívott:  Vencli Adrienn, a BMSK Zrt. közbeszerzési tanácsadója 
                    Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend, itt felhívom a figyelmüket, hogy egy új közbeszerzési 
dokumentációt kaptak kézhez az ülésünk elején. A labdarúgó-sportlétesítmény 
fejlesztés II. keret, kivitelező kiválasztása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

587/2017. (IX.21.) határozata 
a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében, kivitelező 

kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására 
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1. A Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes állami és 
önkormányzati sportkultúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek biztosításával 
kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. kormányhatározat a fejlesztés 
2016. évi forrását 400 millió forint keretösszegben határozta meg. Valamint a 
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a 
fejlesztés 2017. évi forrását 500 millió forint keretösszegben határozta meg. Időközben 
az egyes fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1787/2016 (XII. 17.) 
Korm. határozat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése soron 2016-ban 
rendelkezésre álló 400 millió Ft átcsoportosítását rendelte el. A XVII. Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium fejezet terhére végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások összegének 
visszapótlásáról szóló 1857/2016. (XII. 27.) Korm. határozat arról döntött, hogy a 
visszapótlás részben vagy egészben legkésőbb 2017. július 2-ig megtörténhet. Erről 
támogatási szerződés még nem áll az önkormányzat rendelkezésére. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 
II. ütemének előkészítésére irányuló döntések meghozataláról, a Támogatási Szerződés 
aláírásáról a 139/2017.(III.02.) számú határozatával döntött. Ezek alapján a Támogatási 
Szerződés az 500 millió Ft-os támogatásra 2017.04.11-én megkötésre került. A 
Támogatási Szerződés 1. pontja szerint a fejlesztésre fordítható forrás összege bruttó 
498.256.000,-Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza a „Dunaújváros labdarúgó 

sportlétesítmény fejlesztés II. ütem kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyban, a Kbt. 
Harmadik rész 113.§ (5) bekezdés szerinti hirdetmény közzétételével induló nyílt 
„feltételes” közbeszerzési eljárás megindítását a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 2. pontban 

meghatározott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó közbeszerzési dokumentumok 
aláírására. 

   
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 13. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy jelen határozat 1. pontja 

szerinti közbeszerzési eljárásban DMJV Önkormányzatával a „Dunaújváros labdarúgó-
sportlétesítmény fejlesztése” elnevezésű fejlesztéshez kapcsolódó hivatalos 
közbeszerzési tanácsadó feladatok ellátására szerződött BMSK Zrt. által kijelölt Vencli 
Adrienn hivatalos közbeszerzési tanácsadót bízza meg. 

   
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 

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

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában meghatározott 
közbeszerzési eljárás becsült értékét nettó 637.137.658,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 
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809.164.826,- Ft -ban határozza meg. Az 1. pontban szereplő forrás, a támogatási 
összeg maradvány összege nem fedezi teljes mértékben a beszerzés teljes bekerülési 
összegét. Jelen fedezet bruttó 435.912.104,-Ft összegben biztosított. A fennmaradó 
bruttó 373.252.722,- Ft-ra a támogatási szerződés (400 millió Ft) megkötéséig nincs 
fedezet. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a összesen bruttó  
373.252.722,- Ft önerő előleg fedezetet biztosít a Támogatási Szerződés létrejöttéig. 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 6. 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 23.4. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló 
projektek kiadásai/ Főépítész alcím alatt létrehozott új soron „Dunaújvárosi Labdarúgó 
Stadion beruházási költsége II. ütem önerő” elnevezéssel szerepelteti. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 2-6. 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 

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

pénzügyi fedezet rendelkezésre állásának érdekében a megkötendő kivitelezési 
szerződés szerinti esedékes részletfizetési teljesítésekre tekintettel gondoskodjon a K&H 
Banknál elhelyezett Magyar Államkötvényből az összeg visszavásárlásra. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                  - a határozat végrehajtásában való közreműködéséért: 
                    költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a számla kiállításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
11. Javaslat a GINOP-7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 

vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Egy GINOP-os pályázat kapcsán a római LIMES helyszínek fejlesztésére 
vonatkozó pályázattal kapcsolatos döntések meghozatala. Itt is egy új határozati 
javaslatot kaptak kézhez. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

588/2017. (IX.21.) határozata 
a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó pályázat 

benyújtásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen közzé a kőtár 
tervezett épületének régészeti feltárásához kapcsolódó földmunkák és a területen 
található villanyoszlop eltávolítására. Az ajánlattételi eljárásban Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 

 
a) DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
b) B3 Munkagép Kft. (2458 Kulcs, Dózsa Gy. út 39.) 
c) FÖDÉM 2001 Kft. (1053 Budapest Szív u. 33.) 
d) TIMBER Bt. (2400 Dunaújváros, Kallós D. u. 22. 4/3.) 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 5. 

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

1. pontjában elfogadott feladattal kapcsolatos megállapodás aláírására 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 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő feladat ellátására, 

előlegként a szükséges fedezetet az Önkormányzat előfinanszírozza bruttó 920 ezer 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. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a szerződésben megnevezett határidő. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy A GINOP 7.1.6-16 

pályázat keretében megvalósuló látogatóközpont és kőtár tervezett helyszínének 
régészeti feltárása tárgyú Intercisa Múzeummal kötött megbízási szerződés a határozat 
mellékletét képező szerződés módosítás tervezetnek megfelelően változik. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a határozat 4. 

pontjában szereplő szerződésmódosítás aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a Főépítészi, Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
Határidő: 2017. szeptember 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
12. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására az Európatanács u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – 
Táborállás u. által határolt területén 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Településrendezési eszközök módosítása, Európatanács, Ivó út, Csabagyöngye, 
Barsi Dénes, Táborállás által határolt területen. 
 
Tessenek szívesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
589/2017. (IX.21.) határozata 

Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról az 
Európatanács u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által határolt 

területén 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy az Európatanács 

u. – Ivó u. – Csabagyöngye u. – Barsi D. u. – Táborállás u. által határolt területen a helyi 
építési szabályzat és a rendezési tervek módosuljon. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési terveinek az 1. 
pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

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

      - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                      egyeztetési eljárást követő közgyűlés 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a helyi 

építési szabályzat és a rendezési terv 1. pont szerinti módosításának költségeinek 
fedezetére – a 2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklet, 1. Városfejlesztés- és 
rendezés, dologi kiadások sorának terhére - tervezési szerződést kössön - az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2017. november 30. 
 
13. Javaslat a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során 

beszerzett műszaki eszközök haszonkölcsönbe adására az MMK K. Nonprofit 
Kft. részére  
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Meghívott:  Kováts Rózsa, az MMK Közhasznú NKft. ügyvezető igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett műszaki eszközök 
haszonkölcsönbe adása az MMK Nonprofit Kft. részére. 
 
Tessenek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
590/2017. (IX.21.) határozata 

a 2016. évi Közművelődési Érdekeltségnövelő pályázat során beszerzett 
műszaki eszközök az MMK K. Nonprofit Kft. részére történő 

haszonkölcsönbe adásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy 479/2016. (VII.18.) 
határozatában megjelölt, az MMK Közhasznú Nonprofit Kft.-vel együttműködve 
benyújtott, 2016. évi Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyú pályázati 
projekt megvalósítása során összesen bruttó 556.500,- Ft-ért beszerzett műszaki 
eszközöket a Dunaújvárosban közművelődési feladatokat ellátó MMK Közhasznú 
Nonprofit Kft. részére ingyenes használatba adja, mely átadásról haszonkölcsön 
szerződést köt. 

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

mellékletét képező haszonkölcsön szerződés aláírására. 
 

  Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                  az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 
  Határidő: a szerződés aláírására: 2017. október 5. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
14. Javaslat a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről 

szóló képviselői indítvány megtárgyalására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szabó Zsolt képviselő úr képviselői indítványát megkérdezem, hogy szóban 
szeretné-e kiegészíteni. Parancsoljon! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A nyáron azért 
adtam be ezt az egyéni képviselői indítványomat, mert látszik, hogy hála a 
globális klímaváltozásnak egyre melegebbek a nyarak itt Magyarországon is. És 
azt gondolom, hogy minden dunaújvárosi polgár megérdemli, hogy a különböző 
vízosztásokon kívül is az utcán jó minőségű ivóvízhez juthasson. És van egy 
magyar innováció, ezt nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy az én 
indítványomban egy olyan javaslatot teszek, ami magyar fiatal mérnökök által 
kifejlesztett, egyébként Pesten több helyen, köztük Karácsony Gergely által 
vezetett Zuglóban megvalósított javaslat, amiben a tűzcsapra szerelt ivókutak 
kerülnek kihelyezésre. Ennek van anyagi költsége, de azt gondolom, hogy a 
város büdzséjéből erre telik. És én büszke lennék arra, hogyha Dunaújváros egy 
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olyan város lenne, ahol a fiatal magyar mérnökök innovációinak teret adunk, és 
ezzel javítjuk a városlakók közérzetét, az ő vízhez jutásukat. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szóval az a helyzet, hogy egyetértek önnel, de nem így. Azt nem tudom, hogy 
polgármester úr, akit én egyébként polgármesterként nagyra értékelek, ezt 
önnek már elmondtam, annak idején ezzel kapcsolatban milyen jelzéseket 
kapott, de amit én találkozva a nyáron az ön képviselői indítványával 
utánajártam. Magyarul, utána alpolgármester úrral, Szepesi alpolgármester úrral 
egyeztettük is, jó az ötlet, több helyen kellene, nyilván egyeztetjük, hogy hol, 
nyilván ezt be kell építeni a 2018. évi költségvetésbe, de amit ön szeretne, az a 
hatályos katasztrófavédelmi törvénnyel ellentétes. Megértettem, hogy Pesten 
van több kerületben, veszem szellemileg. Egy biztos, a jelenleg hatályos 
törvénnyel ellentétes, tekintettel arra, a tűzcsap az, nem értem, nem vagyok 
műszaki ember, de annak a rendeltetése szerintem működni, és nem lehet 
belőle ivókút. Annak tűz esetén végül tűzcsapnak kell lennie baj és probléma 
esetén. De az ivókutakra meg egyébként szükség van, ezért fogok most 
tartózkodni a képviselői indítvánnyal. Tehát nem az ivókút létesítésével, hanem 
az e formában történő létesítéssel nem értek egyet.  
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Abból egyetértek önnel, hogy ennek az 
egész tervnek a megvalósításának a katasztrófavédelmi engedélye a kulcsa, és 
én úgy értesültem, hogy ugyan hosszabb egyeztetés után, de ezt az engedélyt 
Zuglóban is kiadta ez a hatóság, hiszen van olyan mód, amikor ez a tűzcsap 
voltát nem veszélyeztetni a tűzcsapnak. Ettől függetlenül én megértem, amit 
polgármester úr mond. Én azt gondolom, hogy ivókutakra szükség van, és jó 
lenne, hogyha egyébként felkarolnánk ezt a fiatal magyar innovációt. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nyilvánvalóan Zuglóban nem ugyanaz a hatóság, mert egy ugye 
katasztrófavédelmi hatóság, de egy másik szervéről beszélünk, másik 
kirendeltségéről beszélünk Dunaújváros esetében. Én csak elmondtam az én 
ismereteimet.  
 
Aki támogatja a képviselői indítványt, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 6 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Lőrinczi Konrád, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 9 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy „tartózkodik” szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 5 igen 
szavazat, tartózkodott 10 fő.) 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
591/2017. (IX.21.) határozata 

a Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutak elhelyezéséről szóló képviselői 
indítvány megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő indítványát, mely szerint 
Dunaújváros területén tűzcsapra szerelt ivókutakat helyezzenek el, nem fogadta el. 
 
15. Javaslat Dunaújváros, Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út 

felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 
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: 
 

Következő napirendi pontunk a Venyimi, Aranyvölgyi, Dózsa és Vasmű utak 
felújítására kötött vállalkozási keretszerződés módosítása. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

592/2017. (IX.21.) határozata 
Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út felújítására 

kötött vállalkozási keretszerződés módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Dunaújváros Venyimi út, Aranyvölgyi út, Dózsa György út és Vasmű út felújítására 
kötött vállalkozási keretszerződés 2. számú módosítását a határozat mellékletét képező 
tartalommal 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 29. 

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

kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos módosításokat végezze el 
és a 2018. évre áthúzódó költségvetési kiadás előirányzatot a 2017. évi költségvetés  
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módosítása alkalmával a rendelet 7. b melléklet 2018. évi tartalék előirányzat 
elnevezéssel vezesse át a 2017. december 31-i pénzforgalmi adatok alapján. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
              a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
            - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                 közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2017. december 22. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
16. Javaslat Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási 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: 

Városunk területén parkoló építési és járda javítási munkálatait megcélzó anyag 
szerepel előttünk.  
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
593/2017. (IX.21.) határozata 

Dunaújváros területén parkoló építési és járda javítási munkálataira 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros területén 

parkoló építési és járda javítási munkálataira (Deák F. u. 5–6. sz. előtt lévő megsüllyedt 
aszfalt burkolatú járda helyreállítása, Kossuth L. u. 2–10. sz. előtt parkoló kialakítása, 
Kossuth L. u. 2–10. sz. előtti közvilágítási hálózat kiváltása az új parkoló építése miatt) 
bruttó 21.387.249,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

5–6. sz. előtt lévő megsüllyedt aszfalt burkolatú járda helyreállítása fedezetét bruttó 
370.972,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „Nem nevesített 
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városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással 
biztosítja. 

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

2–10. sz. előtt parkoló kialakítása fedezetét bruttó 14.698.641,- Ft összegben a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

2–10. sz. előtti közvilágítási hálózat kiváltása az új parkoló építése miatt fedezetét bruttó 
6.317.636,- Ft összegben egyrészt a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 5.b. mellékletében 
„Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” sorában megjelölt 
4.907.659,- Ft előirányzat, másrészt a rendelet 7.a. mellékletében a „Városfejlesztés és 
-rendezés” alcím alatt szereplő 2. „Fedett buszváró pavilonok kihelyezése” sorából 
átcsoportosításra kerülő 1.409.977,- Ft biztosítja. 

 
5. 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. szeptember 29. 

 
6. 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. szeptember 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
17. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2017. április-
december hónap – 3. sz. módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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               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: 

 
Egy kis figyelmet szeretnék kérni, mert az ülés vezetésében rendkívül zavaró, ha 
duruzsolnak! Szolgáltatási keretszerződés módosítása, amelyet a DVG-vel 
kötöttünk közfeladatok ellátására. Ennek a 3. számú módosítása. 
 
Tessék dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
594/2017. (IX.21.) határozata 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés /2017. április-december hónap/ 3. számú módosításáról 

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

Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű 
Részvénytársaság által 2017. március 31-én megkötött, a 2017. április-december 
hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 3. számú módosítását a VIII., XIV., XV., 
XVII. soron szereplő előirányzatok emelését jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő VIII. – egyéb köztisztasági feladatok, illegális hulladékok 

elszállítása) sort érintő 3.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének 4. számú „Környezet-
egészségügy”/dologi kiadások során biztosított. 

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

érintő 50.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) 
rendelet 5. mellékletének 2. számú „Városüzemeltetés”/dologi kiadások soráról 
20.500.000 Ft-ot, a 7/a melléklet 1. Városfejlesztés és- rendezés, 12. „Temető előtti 
térköves parkoló” feladatsorról 20.000.000 Ft-ot, valamint a 7/a melléklet 1. 
Városfejlesztés és- rendezés, 17. „6 db gyalogátkelő” feladatsorról 5.000.000 Ft-ot, 7/b 
melléket 13. Sportcélok és faladatok, 2. sportpályák felújítása elnevezésű sorról 
4.500.000 Ft-ot átcsoportosítással biztosít. 

 
4. Az 1. pontban szereplő XV. (közúti tartozékok karbantartása) sort érintő 4.425.000 Ft-tal 

történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének 
2. számú „Városüzemeltetés”/dologi kiadások során biztosított. 



59 
 

5. Az 1. pontban szereplő XVII. (közkifolyók üzemeltetése) sort érintő 984.816 Ft-tal történő 
emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének 
3. számú Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás/dologi kiadások soron biztosítja. 

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

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2017. 
április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 3 sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásáért:  
                  a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő:  2017. október 16. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2. - 5. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
18. Javaslat az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodásról 

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

Az MVM Partner Zrt.-vel kötendő keret-megállapodás. 
 
Én támogatom. Önök? 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
595/2017. (IX.21.) határozata 

az MVM Partner Zrt.-vel keret-megállapodás megkötéséről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MVM Partner Zrt.-vel keret-megállapodás 
megkötéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő határozatot hozza: 
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1) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az MVM Partner Zrt.- 
vel kötendő a határozat mellékletét képező keret-megállapodásban 
megfogalmazott feltételeket, nevesített jogokat és kötelezettségeket.  

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

pontban feltüntetett keret-megállapodás aláírására.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő: - a keret-megállapodás aláírására 2017. szeptember 29. 
   
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
19. Javaslat a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről 

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

Kettő darab elektromos töltőoszlop telepítése. 
 
Indítható a szavazás! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
596/2017. (IX.21.) határozata 

a Dunaújvárosban telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosban telepítendő 2 db 
elektromos töltőoszlop telepítéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, és a következő 
határozatot hozza: 
 

1. A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Dunaújvárosban 
telepítendő 2 db elektromos töltőoszlop telepítéséről szóló határozat mellékletét 
képező Együttműködési megállapodásban megfogalmazott feltételeket, nevesített 
jogokat és kötelezettségeket.  

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

pontban feltüntetett Együttműködési megállapodás aláírására.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
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              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő: 2017. szeptember 29. az egyedi megállapodás aláírásához 
   
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
20. Javaslat a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására 

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

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

A mentőállomáson volt sajnos egy betörés, és még a sorompós kaput is 
szétbarmolták, elnézést a kifejezésért, ezért kerül sor erre a napirendre. Ez 
azért számomra elég döbbenetes. Tehát a mentőállomásra törnek be.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

597/2017. (IX.21.) határozata 
a dunaújvárosi mentőállomás sorompós kapujának kialakítására 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Országos 

Mentőszolgálat Dunaújvárosi Mentőállomása sorompós kapujának kialakítására 
Vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel, (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) nettó 1.181.507,- Ft + ÁFA (bruttó: 1.500.514,- Ft) 
összegben. 

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

Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7. 
a melléklet „2. Városüzemeltetés” alcím, „1. Közvilágítás fejlesztés kivitelezés” sorából 
átcsoportosított összeg biztosítja, mely összeg a rendelet 7/a. melléklet „11. 
Egészségügyi feladatok” alcím alatt „Mentőállomás sorompós kapu kialakítása” 
elnevezésű új soron kerül rögzítésre.  

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

tulajdonosi hozzájárulás beszerzését követően a határozat 1. pontjaiban szereplő 
feladat vonatkozásában a határozat mellékletét képező Vállalkozási szerződést a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 
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    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője                    
 Határidő: 2017. október 13. 
 

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. október 16. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
21. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó Gördülő 

fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 
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:  a DVCSH Kft. képviselője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Gördülő fejlesztési terv elfogadása. A DVCSH Kft. miért is jönne el? Soha nem 
küldi el a képviselőjét. Tehát mindig elmegy a meghívó, erről beszélt Szepesi 
alpolgármester úr. Erről, más formában, de ez is annak a része. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
598/2017. (IX.21.) határozata 

a víziközmű rendszerre vonatkozó 2017. évben benyújtandó  
Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 

megadására 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadta a Dunaújvárosi 

Víz- Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. által javasolt a víziközmű rendszerre vonatkozó 
Gördülő fejlesztési tervét (részei: Felújítási és pótlási terv, Beruházási terv).  
A megvalósítás forrása a felújítások és pótlások vonatkozásában a víziközmű 
vagyonbérleti díjából befolyt összeg (amortizációs költség), a beruházások 
vonatkozásában a DVCSH Kft. saját pénzeszköze. 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a Dunaújvárosi Víz- 

Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. - t (2400 Dunaújváros, Építők u. 1.), hogy a Gördülő 
fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatalhoz a DMJV 
Önkormányzata nevében nyújtsa be. 

 
3.) A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat közlésére. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő: 2017. szeptember 29. 
  
22. Javaslat a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és a 

vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal összefüggő 
szerződések elfogadására 
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:  Nyalka László, a DVCSH Kft. műszaki igazgatója 

                    Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Vagyonbérleti díj meghatározása című napirend. 
 
Önöké a döntés lehetősége, képviselő hölgyek és urak! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
599/2017. (IX.21.) határozata 

a 2017. évi víziközmű vagyonbérleti díj meghatározására és 
a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkákkal 

összefüggő szerződések elfogadására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi víziközművagyon vagyonbérleti 
díját 62.315.578,- Ft + ÁFA (bruttó: 79.140.784,- Ft) összegben állapítja meg. 
 

2. A közművagyon vagyonbérleti díját a vonatkozó, jelenleg érvényben lévő Szolgáltatási - 
Vállalkozási Szerződés 5. pontja figyelembevételével DMJV. Polgármesteri Hivatal 
Vagyonkezelési Osztálya számlázza ki az üzemeltető DVCSH Kft. felé. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy a DVCSH Kft. által 

befizetett vagyonbérleti díjat az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezelje. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: havonta folyamatosan 

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

dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2017. évben a vagyonbérleti díj terhére 
elvégzendő rekonstrukciós feladatok végrehajtására vonatkozó, a határozat 1. számú 
mellékletét képező Vállalkozási keretszerződést 62.315.578,- Ft + ÁFA (bruttó: 
79.140.784,- Ft) keretösszegben a DVCSH Kft.-vel írja alá. 

 
A feladat forrása a 2017. évi költségvetési rendelet 7. b. melléklet „Viziközmű 
rekonstrukciós feladatai 2017” soron szereplő  br. 80.010 e Ft összeg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

           a  polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
           Határidő: 2017. szeptember 29. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a víz – csatorna közműrendszeren 2017. 

évben a vagyonbérleti díj terhére elvégzendő rekonstrukciós munkák műszaki ellenőri 
feladatainak  elvégzésével 4.050.513,- Ft + ÁFA (bruttó: 5.144.151,- Ft) összegben a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg, mely összeg a 2017. évi költségvetés 
rendelet 5. mellékletet „Víziközmű szolgáltatás” soron került megtervezésre. 
  

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
dunaújvárosi víz – csatorna közműrendszeren 2017. évben a vagyonbérleti díj terhére 
elvégzendő rekonstrukciós feladatok műszaki ellenőrzésére vonatkozó, a határozat 2. 
számú mellékletét képező Vállalkozási szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a  polgármester 

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

     Határidő:  2017. szeptember 29. 
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 4. és 5. pontban 
szereplő a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket 
végezze el.       

     
 Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

          a jegyző       
        - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
     Határidő:   2017. október 02. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
23. Javaslat Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok 

pótlólagos biztosítására 
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: 
 

Azonnali intézkedést igénylő feladatok pótlólagos biztosítása a városüzemeltetés 
területén a Radari sporttelep, gyepmesteri telep. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

600/2017. (IX.21.) határozata 
Városüzemeltetés során azonnali intézkedést igénylő feladatok 

pótlólagos biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros, Sport út 
365/9 hrsz-ú ingatlanra (Radari sporttelep) a földgáz bekötését, és a csatlakozási díj 
megfizetését, valamint a gyepmesteri telep villamos energia ellátására a költségvetési 
sor megemelését utólag jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő Radari sporttelep csatlakozási díjának fedezetét a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
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szóló 6/2017.(II.17.) rendelet az 5. melléklet 2. Városüzemeltetés/dologi kiadások sorról 
256.540 Ft az 5. melléklet 23. Modern Városok Program/ dologi kiadások sorra 
átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3. Az 1. pontban szereplő Gyepmesteri telep villamos energia ellátására 150.000 Ft-tal 

történő emeléshez a fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017.(II.17.) rendelet 5. 
mellékletének 5. számú „Víziközmű”/dologi kiadások sorról a 4.a melléklet „Általános 
hatósági feladatok” sorra átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2. - 3. 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 
 
24. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés 

felújítási munkáira 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Bartók Kamaraszínház tetőszigetelés - Itt van még igazgató úr? Elment. - 
felújítási munkálatai. 
 
Kérem, szavazzanak! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
601/2017. (IX.21.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal 
tetőszigetelés felújítási munkáira 

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

Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés felújítási munkáit 
bruttó 5.548.951,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 
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2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 
7.b. mellékletében szereplő „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Gazdasági Ellátó 
Szervezet összevont felújítási kiadásai” sorából átcsoportosított összeg biztosítja, 
mely  összeg a rendelet 7.b. melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt 
„Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza északi oldal tetőszigetelés felújítási 
munkái” elnevezésű új soron kerül rögzítésre.  

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

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

     
    Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: 2017. október 06. 
 

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 időpontja 

              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
                              2017. szeptember 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában 

szereplő szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre 
álló keretösszeg megemelésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szociális és gyermekvédelmi feladatok keretösszegének megemelése városi 
költségvetésünk költséghelyén. 
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Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

602/2017. (IX.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város költségvetése 5. melléklet 10. sorában szereplő 

szociális és gyermekvédelmi feladatok költséghelyen 
rendelkezésre álló keretösszeg megemeléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. önkormányzati rendelet 5. mellékletének 10. sor a szociális és 
gyermekvédelmi feladatok költséghelyen rendelkezésre álló keretösszeget 9.000.000 
forinttal megemeli., a növekedés forrását Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. önkormányzati rendelet 5.b melléklete 24. Működési tartalék 24.3. Intézményi 
tartalék sora terhére biztosítja. 

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

foglalt döntést az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének soron következő 
módosításkor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásért: 

  a jegyző 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:   a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja
 
26. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás 

működtetésére kötendő ellátási szerződés jóváhagyására, az Útkeresés Segítő 
Szolgálat alapító okiratának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
 kuratóriumának elnöke 

                    Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Köszöntöm Pribil elnök urat helyettesítő Oláh urat, a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány részéről. Szabó képviselő úr a hozzászóló! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nekem kettő 
kérdésem lenne. Az egyik, hogy ami ahhoz köthető, hogy harminc évre adjuk 
bérbe ezt az épületet. Én ezt azért elég hosszú időnek tartom, és van egy 
passzus ennek a felmondásáról, de viszont én ott elég kevéssé láttam 
szabályozva, hogy milyen feltételek mellett mondható föl, úgyhogy én kérném, 
hogy valaki jogértő, az mondja el, hogy akkor minden, tehát, hogy ezzel a 
felmondási idővel az önkormányzat bármikor felmondhatja, vagy pedig milyen 
feltételek mellett. A másik, amit én fontosnak tartok, amit nem láttam ebben a 
szerződésben, hogy a most más úton a hajléktalan ellátásban részt vevő 
emberek ebbe a működési rendszerbe való integrálását nem látom, hogy a 
szerződés biztosítaná, vagy feltételként kötné ki, pedig azt gondolom, hogy ez 
fontos lenne, hogy a most, azon a hajléktalan szállón dolgozók folytonos 
munkavégzése az biztosított legyen ez a szerződés által is. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Osztályvezető asszony! Parancsoljon! 
 

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném tájékoztatni a kérdésre 
önöket arról, hogy a szerződés a IV. pontjában a súlyos szerződésszegés 
esetére biztosítja a felmondás jogát, és szabályozza azokat a körülményeket, 
amik ennek minősülnek. Ugye ez egy határozott idejű szerződés, azonban 
nyilvánvaló, hogy egy olyan feladatnak az ellátásáról szól, ami önkormányzati 
feladat. Tehát fontos érdek fűződik ahhoz, hogy ez megfelelő színvonalon, és a 
jogszabályoknak megfelelően kerüljön ellátásra. Tehát határozott időn belül is 
lehetőség van a felmondásra, de természetesen csak meghatározott 
körülmények között. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Ahogy már mondtam a korábbi közgyűlésen is, amikor ez a 
napirenden szerepelt, a hajléktalan ellátás dunaújvárosi megoldása, nem tartom 
jónak azt, hogy a Kandó Kálmán térre telepítjük át az összes dunaújvárosi 
hajléktalant. Nem tartom jónak, hogy a Kandó Kálmán téren fog megvalósulni a 
következő harminc évben a dunaújvárosi hajléktalan ellátás. Ezért mivel 
magával a koncepcióval nem értek egyet, tehát nekem semmi gondom nincsen a 
Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal és a dunaújvárosi hajléktalan ellátás 
úgymond kiszervezésével, amit az önkormányzat most csinál. De magával a 
helyszínnel, mint koncepcióval problémám van, ezért önmagában a helyszín 
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miatt sem, illetve hát a harminc évet nézve sem fogom tudni elfogadni ezt a 
napirendet. Szepesi Attila alpolgármester úr legutoljára mondta, hogy esetleg 
egy olyan verzión is gondolkodnak, hogy tizenöt év, aztán meghosszabbítható, 
meg minden, ebből úgy látom, nem valósult meg semmi. Maradt az eredeti 
előterjesztésben a harminc év. Ma, amikor a dunaújvárosi önkormányzat 
ügyvezető igazgatókat egy évre nevez ki, meg két évre, intézményvezetőket 
egy-két évre, és szerződéseket, bérleti szerződéseket egy-egy évre hoz meg, és 
hosszabbítgat minden évben, akkor azt gondolom, hogy a harminc év, az kirívó. 
Dunaújváros történetében nem volt még ilyen hosszú idejű szerződés. Gondoljuk 
meg, 2047. december 31-e lesz a lejárata, senki nem lesz itt közöttünk már 
akkor nagy valószínűséggel. Tehát ezt az egészet úgy gondolom, tisztelet a 
kivételnek, tehát azt gondolom, hogy ez a harminc év, ez elfogadhatatlan, illetve 
önmagában a helyszínt is rossznak tartom, hogy egy új üzleti centrum közepére 
telepítjük a teljes dunaújvárosi hajléktalan ellátást. Evvel nem tudok egyetérteni. 
A jelenlegi helyszínen minden további nélkül tudnám támogatni az ügyletet. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hát, az a helyzet, hogy amennyiben a Szabó képviselő úr jól rakja össze a 
kompenzációs listáját, és önmagát mindig az első helyre rakja. Ez az örök 
képviselőség egyik titka, hogy a többieknek ígérünk külsős bizottsági helyeket, 
induljunk el annyi körzetben, hogy legyen egy listánk, de rakjuk magunkat az 
első helyre, mint polgármester-jelölt, ami logikus is, mert a polgármester-jelölt 
vezesse a listát - na, ezzel még én is egyet tudok érteni, - akkor elképzelhető, 
hogy – és még oly fiatal, természetesen – hogy 2047-ben még a képviselő úr itt 
ülhet ellenzéki képviselőként. Mondjuk. Tóth Kálmán képviselő úr ügyrendi 
hozzászólása! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Képviselő-társaim! Akkor tegyetek javaslatot, hogy mit szeretnétek. Mert 
az, hogy nem értetek egyet a harminc évvel, akkor tegyetek javaslatot, mert 
akkor lesz belőle szavazás. Jó? Tehát azt gondolom, hogy akkor mondani kell, 
hogy tíz év, húsz év, harminc év, negyven év, ötven év, valamit tegyetek 
javaslatot. Így nem lehet szavazni erről. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem is akartam, hogy szavazzunk erről. Jó az úgy, ahogy le van írva, és nem 
tettek javaslatot. Ne a képviselő úr kérje meg a … Egyébként értem önt, de nem 
tettek. Jó. 
 
A I. határozati javaslatról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

603/2017. (IX.21.) határozata 
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal hajléktalan ellátás működtetésére kötendő 

ellátási szerződés jóváhagyásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a dunaújvárosi hajléktalan ellátás 2018. január 1. napjától 
kezdődő működtetésére a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal (2400 Dunaújváros, 
Szabadság út 3.4.2. adószáma: 18495748-1-07 képviseli: Pribil Sándor kuratórium 
elnöke) ellátási szerződést köt. 

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

határozat 1. számú mellékletét képező ellátási szerződést aláírja és megküldje a 
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítvány kuratóriumának elnöke és az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője részére küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

            a polgármester       
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  - a szerződés aláírására: 2017. október 9. 

               a szerződés megküldésére: aláírást követően azonnal 
                       - a határozat megküldésére: 2017. szeptember 29. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott szerződés 

értelmében a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 2018. évi támogatását nettó 
2.000.000,- Ft/hó + ÁFA, azaz kétmillió forint/hó + ÁFA összegben állapítja meg. 

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

foglalt döntést a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésekor vegye figyelembe. 
 
 Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
              a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

1. pontban foglalt döntésnek megfelelően, a szolgáltatói nyilvántartásban rögzített 
adatok módosításához szükséges adatmódosítási kérelmet az új fenntartóval együtt 
benyújtsa, az adatmódosításhoz szükséges valamennyi nyilatkozatot aláírja. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                           a polgármester     
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                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                            a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Határidő:  az adatmódosítás benyújtására: 2017. október 24. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézményvezetőjét és egyidejűleg felkéri a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
kuratóriumának elnökét, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 25/A. §-ában foglalt tájékoztatási és konzultációs kötelezettségüknek 
tegyenek eleget és arról tájékoztassák Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesterét. 

 
 Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                              az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
   a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke 
           Határidő:    2017. október 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A II.-ről! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

604/2017. (IX.21.) határozata 
az Útkeresés Segítő Szolgálat alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

173/2015. (IV.23.) határozattal elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi 
módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 24139/2017. 

Módosító okirat 
Az Útkeresés Segítő Szolgálat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
2015. április 23. napján kiadott, 1952-2/2016. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése …./2017. (IX.21.) határozatára figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„1.2.    A költségvetési szerv 
1.2.1. székhelye: 2400 Dunaújváros, Bartók Béla út 6/B. 
1.2.2. telephelye(i): 
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 telephely megnevezése telephely címe 
1  2400 Dunaújváros, Frangepán utca 54.” 

 
2. Az Alapító okirat 3.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
3.1.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.” 
 

3. Az Alapító Okirat 4.1 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján: család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
(családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás), család- és gyermekjóléti központ, 
gyermekek átmeneti gondozása.” 

 
4. Az Alapító Okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 (a) Család-és gyermekjóléti szolgáltatások nyújtása. A család- és gyermekjóléti 

szolgálat ellátja a  Gyvt. 39. § és a 40. § (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti 
szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés Szt. 64. § (4) bekezdése szerinti 
feladatait. A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális 
személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és 
eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki  egészségének, 
családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének 
megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából 
kiemelt gyermek visszahelyezését. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés 
problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok 
számára, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, 
valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. 

 (b) Család- és gyermekjóléti központ működtetése. Család- és gyermekjóléti 
központnak az a  járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat 
minősül, amely önálló  intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló 
intézményegységként  működik. A gyermekjóléti központ a gyermekjóléti 
szolgálatnak a Gyvt. 39. §, a 40. § (2)  bekezdése és az Szt. 64. § (4) bekezdése 
szerinti általános szolgáltatási feladatain túl a gyermek családban nevelkedésének 
elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek 
igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális 
szolgáltatásokat, programokat nyújt; a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó 
hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet 
lát el; szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok 
számára. 

 (c) A gyermekek átmeneti gondozása keretében családok átmeneti otthona biztosítása, 
amely az alapellátás keretében a gyermek és szülője, illetve a várandós anya számára 
nyújtja a Gyvt. 51. §-ának (3) bekezdése szerinti átmeneti gondozást.” 

 
5. Az Alapító Okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti 
megjelölése: 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
2 041232 Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás 
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3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
4 104012 Gyermekek átmeneti ellátása 
5 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások 
6 104043 Család- és gyermekjóléti központ 
„ 
 
6. Az Alapító Okirat 4.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe:  
- család- és gyermekjóléti szolgáltatások (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás), 
gyermekek átmeneti gondozása tekintetében: Dunaújváros közigazgatási területe, 
- család- és gyermekjóléti központ tekintetében: a Dunaújvárosi járás (Dunaújváros, Adony, 
Pusztaszabolcs, Rácalmás, Előszállás, Mezőfalva, Perkáta, Baracs, Beloiannisz, Besnyő, 
Daruszentmiklós, Iváncsa, Kisapostag, Kulcs, Nagykarácsony, Nagyvenyim) közigazgatási 
területe.” 
 
7. Az Alapító Okirat 5.1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése legfeljebb 5 évig terjedő 
határozott időre bízza meg, melyet pályázat kiírása előz meg a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, és gyakorolja tekintetében 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglalt 
rendelkezések alapján a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.” 
 
8. Az Alapító Okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 3. sorának helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
 
9. Közfeladat átadással kapcsolatos rendelkezések: 
„9.1. Az átadásra kerülő közfeladat megjelölése és az átadásának oka: Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 439/2017. (VI.15.) határozatában 
állásfoglalást alakított ki a hajléktalan ellátás további működtetésére. E döntés szerint 2018. 
január 1. napjától az Önkormányzat a fenntartásában lévő Útkeresés Segítő Szolgálat által 
működtetett hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységeit, feladatait (hajléktalan személyek 
átmeneti otthona, hajléktalan személyek nappali melegedője, éjjeli menedékhely) és a 
feladatok ellátására szolgáló telephelyet fenntartóváltással, ellátási szerződés – jóváhagyta 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …../2017. (IX. 21.) 
határozata – megkötése mellett átadja a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére. 
 
9.2. Közfeladat átvevőjének 

9.2.1. megnevezése: Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
9.2.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Szabadság út 3. 4. em. 2. ajtó 

 
9.3. A kötelezettségvállalás rendje 

9.3.1. Az átadó költségvetési szerv által vállalható kötelezettségek köre és mértéke: A 
költségvetési szerv vezetője a 2017. évi jóváhagyott költségvetésben foglalt 
előirányzatok időarányos összegeinek terhére a napi üzemeltetéshez szükséges 
mértékben vállalhat kötelezettséget. A fent megnevezett átadott közfeladatok jövőbeli 
ellátásához kapcsolódó járulékos kérdéseket (pl. ingóságok átadása) külön feladat-
ellátási szerződés rendezi.  
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9.3.2. Az átadó költségvetési szerv általi kötelezettségvállalások határideje: 2017. 
december 31. 

 
Jelen módosító okiratot 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.” 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. szeptember 29. 

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

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat vezetője részére. 
 

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

                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2017. szeptember 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő haszonkölcsön 

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

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

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány 
 kuratóriumának elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont, - és egyúttal természetesen módosult a 
költségvetési intézmény alapító okirata - haszonkölcsön szerződés jóváhagyása. 
 
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, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Besztercei 
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Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
605/2017. (IX.21.) határozata 

a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötendő 
haszonkölcsön szerződés jóváhagyására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, belterület 772/14 

helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 
4. szám alatti ingatlant 2018. január 1. napjától 30 évre (2047. december 31. napjáig) 
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány (2400 Dunaújváros, Szabadság út 3. 4. 2. 
képviseli: Pribil Sándor, kuratórium elnöke) részére ingyenes használatba adja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Polgármesterét a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal megkötendő, jelen 
határozat mellékletét képező haszonkölcsön-szerződés aláírására. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:      a haszonkölcsön-szerződés aláírására: 2017. október 9. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az építmény 

bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. (XII. 17.) határozata alapján 16.742.023,- Ft/év 
(1.395.169,- Ft/hó) lenne. A Közgyűlés 728/2015. (XII. 17.) határozata alapján az 
önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása közvetett támogatásnak minősül 
és a támogatások kimutatását DMJV Önkormányzata zárszámadásához csatolni kell, 
valamint az illetékes szervei útján köteles közzétenni a szerződés törvény által 
meghatározott tartalmával egyetemben. 

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

határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke részére 
küldje meg. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:     a határozat megküldésére: 2017. szeptember 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
28. Javaslat a Zalagast Kft.-vel kötött – közétkeztetési feladatok ellátására 

vonatkozó – vállalkozói szerződés módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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                   az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke 
Meghívott:  Hegedűs Anikó, Kérfalusi Attila – Zalagast Kft. ügyvezetői 

                    Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
                    Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője  
                    Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója  
                    Szilágyiné Németh Sarolta megbízott tankerületi igazgató 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Zalagast Kft.-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
606/2017. (IX.21.) határozata 

DMJV közigazgatási területén végzett közétkeztetési feladatok ellátására vonatkozó 
vállalkozói szerződés kiegészítéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező 

vállalkozói szerződésben foglaltak szerint aktualizálja és kiegészíti a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő1, a Gazdasági Ellátó 
Szervezet, mint Megrendelő2, az Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai, mint Megrendelő3 és a Zalagast Kft. között a 2013. 
március 12-én megkötött és 2013. április 1-jén hatályba lépett szolgáltatási szerződést 
azzal, hogy a – jogszabályi változásokra figyelemmel – a szerződő felek közé bevonja 
a Dunaújvárosi Tankerületi Központot. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező vállalkozói szerződés 2. sz. módosításának aláírására. 
 

Felelős:  - a szerződés aláírásáért, valamint a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
               - a határozat közlésében való közreműködésért, valamint a szerződés 
                 aláírásra történő előkészítéséért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője            
Határidő:  2017. október 16. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
29. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi 

beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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Meghívott:  Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért  
                    Közalapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbiztonsági alapítvány beszámolója. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 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) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

607/2017. (IX.21.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2016. évi 

beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 
Közbiztonságáért Közalapítványnak a 2016. évről szóló beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését tudomásul veszi. 
 

2. 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:    2017. szeptember 29. 
 
 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
30. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2018. évi fordulójához való csatlakozásra 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási pályázathoz való csatlakozás, A” meg egy „B”, 
az „A” a támogató, arról döntünk először! Ez a jövő évi forduló, ugye ez áll három 
pillérből: város, megye és minisztérium, kormány. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 14 fő (Barta 
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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), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

608/2017. (IX.21.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2018. évi fordulójához való csatlakozásról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójának Általános 
Szerződési Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, 
elbírálása és folyósítása során az abban leírtaknak megfelelően jár el.  

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

csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2017. október 2. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a 

határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja a 2018. évre az „A” és „B” típusú 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázati 
kiírásokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a pályázatok kiírására: 2017. október 3. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázaton nyertes fiatalok támogatására 
2018. évben 4.000.000 forintot, 2019. évben 4.000.000 forintot és 2020. évben 
4.000.000 forintot kíván fordítani. 

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

foglalt kötelezettségvállalást először a 2018., majd a 2019. és a 2020. évi 
költségvetési rendelet előkészítése során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 
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Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
   a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
    - a költségvetés elkészítéséért: 
      a jegyző 

                 - a kötelezettségvállalás végrehajtása előkészítésében való 
                           közreműködésért: 

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   a 2018., 2019. és 2020. évi költségvetési rendelet előkészítésének 
                   időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
31. Javaslat a Művész Jazz Klub 2017. évi támogatására 

Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 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: 
 

Művész Jazz Klub jövő évi, nem, ez évi, elnézést, ez évi támogatása. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

609/2017. (IX.21.) határozata 
a Művész Jazz Klub 2017. évi támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 5.000.000 Ft vissza nem térítendő 

támogatást nyújt a DVG Zrt. részére a „Művész Jazz Klub” elnevezésű 
koncertsorozatra. A kiadásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetési rendeletének 5.a. melléklet „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” 
„Jazz klub” sora nyújt fedezetet. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező támogatási szerződés aláírására, továbbá utasítja, hogy 
a jelen határozat alapján gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
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Határidő:  2017. szeptember 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
32. Javaslat a Dunaferr Sportegyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás, 
valamint a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 
kölcsönszerződés módosítására 

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

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Vígh György, a DPASE elnöke 

                    Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Dunaferr Sportegyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás, valamint a 
PASE, Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött kölcsönszerződés 
módosítása. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a határozati javaslat I. és II.-ből 
áll. „A”, „B”, „C” pontokat is tartalmaz, és én majd indítványozok egy „D” pontot 
mind a kettő javaslathoz. Hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor a 
napirendet lezárom, és engedjék meg, hogy egy-két gondolatot elmondjak ezzel 
kapcsolatban. A közgyűlésünk most is tudja igazolni, ha úgy döntenek, és 
elfogadják a javaslatomat, hogy mi egy sportot szerető, és sportot támogató 
közgyűlés vagyunk, pártállástól teljesen függetlenül. Van egy sportegyesületi 
probléma. Kérem önöket nagy tisztelettel, hogy próbáljuk meg megoldani 
tárgyalásokat kezdeményezve mind a PASE vezetőségével, mind az egyesület 
vezetésével. Ez a sportegyesület 65 éves egyesület, és nagyon szép 
sporttörténeti múlttal, eredményekkel, versenyzőkkel, emlékekkel bír, a város 
szerves részét, úgymond szívét képezve a Dunaferr Sportegyesület. A nemzet 
sportvárosa is vagyunk 2000 óta, tehát ez is kötelez bennünket arra, hogy 
próbáljunk meg tárgyalásos úton leülni az egyesület vezetőivel, és valahogy a 
város és a köztünk lévő, bocsánat, az mi vagyunk, a város és a köztünk, tehát ez 
egy kicsit képzavaros volt, tehát a város és a sportegyesület között meglévő 
problémákat tárgyalásos úton rendezni. Ehhez azonban két fél kell. A 
Dunaújvárosi Sportegyesület, amely a Dunaferr Sportegyesület, amely jelenleg 
öt szakosztályt működtet, fő támogatója gyakorlatilag a korábbi Dunaferr 
anyavállalaton túl ma már a város. Ma már a város bizony az ingatlanjainak a 
fenntartásával, üzemeltetésével és annak a költségvetési vállalásával. A másik, 
ahonnan nagy bevétel folyik be még ugye, az maga az ISD Dunaferr Zrt. Ezért 
próbáltunk Szepesi alpolgármester úrral folyamatosan hol levélben, hol 
telefonon, hol sms-ben keresve a legmagasabb szintű magyar döntéshozót, 
függetlenül attól, hogy én beszélek oroszul, a legmagasabb szintű magyar 
döntéshozó, Sevcsik Mónika asszony. Sevcsik Mónika asszony válaszra sem 
méltatta a város vezetését, így nem tudunk leülni. Nekünk kevés egyezkedni 
Mátyás Gábor elnök úrral, illetve a Dunaferr Sportegyesület vezetésével, ha a 
Vasmű cégvezetője Tankilevich úr, ugye az ő megnevezése általános 
vezérigazgató-helyettes a Tankilevich úrnak, és Sevcsik Mónika nem partner, és 
viszont irányban nem fogadó kész egy tárgyalásra, és kifejezetten a 
sportegyesület adósságait, tartozásait tekintve. Én azonban azt mondom, hogy a 
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remény és az esély hal meg utoljára, adjunk még egy esélyt, pont a városi sport 
érdekében. És a „D” változatban egy október 31-ei határidőt megjelölve a 
tárgyalások további folytatására. Ha és amennyiben nem megy, akkor én azt 
mondom, hogy ezt az öt szakosztályt úgy, ahogy van, vegye át a város a 
jövőben, mondjuk 2018-ban, alakítson egy Dunaújváros Sportegyesületet, 
működtessük továbbra is a nagyon jó eredményekkel bíró birkózást, tornát, 
úszást, kajak-kenut és a röplabdát. Mert erre igény és szükség van a városban, 
de ahhoz előbb mi megpróbálunk a magunk részéről tárgyalásos úton eljutni. 
Amennyiben ez nem fog menni, akkor a város ezt meglépi. Radari 
sportfejlesztés, kézilabda csarnok hatmilliárd, tornaterem átadás, utánpótlás 
nevelés, ez mind-mind-mind fontos, és ha nekünk ez fontos, akkor az egyesület 
is fontos. E kettő összekapcsolódik. Ehhez kérem az önök támogatását. 
Úgyhogy a I. határozati javaslathoz akkor egy „D” változatot tennék hozzá, 
amelyet majd jegyző asszony megfogalmaz, tehát a lényeg, hogy október 31-ig a 
polgármester kezdeményezzen újratárgyalásokat mind a sportegyesülettel, 
illetve a Vasmű vezetésével, és így akkor ez egyfajta időnyerés is nyilvánvalóan. 
Én bízom benne, hogy partnernek fognak mutatkozni. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! I. „D” az a PASE. 
 

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

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

610/2017. (IX.21.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 

kölcsönszerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2014. november 24-én 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 Dunaújváros, Pálhalma 
u. 1.) kötött tartozásátvállalási szerződésben szereplő 80.000.000,- Ft visszatérítendő 
támogatás visszafizetési határideje 2017. június 30-ról 2017. október 31-re módosuljon, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. szeptember 29. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 2017. 

október 31-ig kezdeményezzen tárgyalásokat az egyesülettel a kölcsöntartozás 
rendezéséről. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
Határidő:   2017. október 31-ig 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
És a II. „D” az meg az egyesület. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
611/2017. (IX.21.) határozata 

a Dunaferr Sportegyesülettel kötött 
támogatási szerződés módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2009. március 17-én a 

Dunaferr Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperandó út 4.) kötött támogatási 
szerződésben szereplő 50.000.000,- Ft visszatérítendő önkormányzati likviditási 
támogatás visszafizetési határideje 2017. június 30-ról 2017. október 31-re módosuljon, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. szeptember 29. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy 2017. 

október 31-ig kezdeményezzen tárgyalásokat az egyesülettel, valamint az ISD Dunaferr 
Zrt.-vel a visszatérítendő támogatás visszafizetésének rendezéséről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
Határidő:   2017. október 31-ig 

 
(Tóth Kálmán képviselő 10:42 órakor távozott az ülésteremből.) 
 
33. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 

Hajléktalanok Átmeneti Otthona megnevezésű, természetben a Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 6. szám alatt található ingatlan hasznosítására (Szenteczki 
Norbert kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Rátérünk a következő napirendi pontra, a hajléktalanok volt, a Hajléktalanok 
Átmeneti Otthona megnevezésű ingatlan hasznosítása egy kérelem alapján. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Cserni Béla, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila), ellene szavazott 5 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, 
Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – nem fogadta el és a 
következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy nem szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 4 igen szavazat, 
6 nem szavazat, tartózkodott 2 fő, nem szavazott 3 fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
612/2017. (IX.21.) határozata 

a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett Hajléktalanok Átmeneti 
Otthona megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám alatt 

található ingatlan hasznosításáról (Szenteczki Norbert kérelme) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi 
számon nyilvántartott, kivett Hajléktalanok Átmeneti Otthona megnevezésű, természetben a 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám alatt található ingatlan hasznosításáról (Szenteczki 
Norbert kérelme)” című határozati javaslatot, nem fogadta el. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ezt a közgyűlés nem fogadta el. Ön miért nem figyel, képviselő úr a 
szavazásoknál? Legyenek kedvesek korrigálni! Bocsánat! Én nem mondhatom. 
Elnézést! Én nem mondhatom a frakciótagjaimnak, jól szavaztak, csak 
szeretném jelezni, hogy jól szavaztak, nem rosszul. Tehát a közgyűlés nem 
támogatta a határozati javaslatot. 
 

34. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található 
ingatlan hasznosítására (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme)  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Rátérünk a következő napirendi pontra, ez az Iparkamarával összefüggő 
napirendi pont, egy ingatlanhasznosítás nyilvános pályázat útján. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
613/2017. (IX.21.) határozata 

a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar megnevezésű, 
természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan hasznosításáról 

(Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános pályázati 

úton értékesíti a dunaújvárosi 52 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits 
Z. 52 hrsz. „felülvizsgálat alatt” található, 1213 m2 nagyságú, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanon fennálló 756/1213-ad 
tulajdoni hányadát, azaz 756 m2 nagyságú földterületet, 18.000 Ft/m²+Áfa, valamint 
az ezen a földterületen elhelyezkedő 196 m2 nagyságú felépítményrészt, 95.000,-
Ft/m2+Áfa kikiáltási áron, azaz mindösszesen 32.687.500,- Ft+Áfa, azaz bruttó 
41.513.125,- Ft kikiáltási áron, azzal, hogy a pályázati felhívásban szerepelnie kell 
annak a kitételnek, miszerint az ingatlant a hatályos bérleti szerződés értelmében 
2018. december 31. napjáig a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara használja 
308.700,-Ft/hó bérleti díjért, a tulajdonostársat és a Magyar Államot az ingatlanra 
elővásárlási jog illeti meg, így a nyertes ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés 
azt követő napon lép hatályba, hogy az ingatlanra elővásárlásra jogosultak 
lemondanak elővásárlási jogukról, vagy a nyilatkozattételi határidő lejár. A vételáron 
felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat mellékletét 

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

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. október 6. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
35. Javaslat a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, Dunaújváros, Budai Nagy Antal 

u. 2. szám alatt található ingatlan egy részének megvásárlására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Kinek jelent meg a neve a monitoromon? Valaki szeretett volna, de a nevet már 
nem láttam, csak a zöld színt. Köszönöm. A Budai Nagy Antal úton található 
ingatlan egy részének megvásárlása a Hajléktalan Ellátó Centrum bővítése 
céljából. Az 1. pontban kérném beilleszteni – ránéznék Engyel úrra – mekkora 
összeget/m2? Osztályvezető-helyettes úr, mennyi legyen? Ki van pontozva. 
14.500. Köszönöm. Jó. 
 
Akkor ezzel, aki támogatja a határozati javaslatot, ennek megfelelően 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Besztercei 
Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
614/2017. (IX.21.) határozata  

a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. szám alatt 
található ingatlan egy részének megvásárlásáról 

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

Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő, Szolgáltató Nonprofit Kft. 1/1 tulajdonát 
képező, a dunaújvárosi 776/1 helyrajzi számú, 19.476 m² nagyságú, természetben 
Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. szám alatt található ingatlanból megvásárol 811 m² 
nagyságú területrészt a határozat mellékleteként csatolt változási vázrajz szerint 
14.500,- Ft/m², vagyis 11.759.500,- Ft vételárért a Dunaújvárosi Hajléktalan Ellátó 
Centrum bővítése céljából. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában vételárként 

megjelölt összeget beszámítja a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 326/2014. 
(IX.23.) határozata alapján a Dunanett Nkft. részére adott 50.000.000.-Ft kölcsön 
összegébe. 

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

pont figyelembe vételével a adásvételi szerződés, valamint a kölcsönszerződés módosítás 
aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett, 
valamint arra, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 2. pontban megjelölt 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáéért 
          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:     a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz 
                    érkezését követő 8 napon belül 
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36. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 és 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlanok hasznosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Északi Ipari Parkban található ingatlanok hasznosítása. Üdvözlöm polgármester 
urat, ügyvezető urat, Rauf Norbert urat! És gratulálok egyébként, nem ide 
tartozó, de így még nem is tudtam nyilvánosan, most idén nem tudtunk részt 
venni a programon alpolgármester úrral, de köszönjük a meghívóját, a térség 
legnagyobb falunapjává nőtte ki magát a daruszentmiklósi falunap, és azt kell, 
hogy mondjam, hogy egyfajta fesztivállá vált a történet. Hiszen tízezres 
nagyságrendű a megjelenők száma, úgyhogy Parázs-Varázzsal ugyan még nem 
vetekedő, de nagyon komoly történetről van szó. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
615/2017. (IX.21.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/31 és 2976/45 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 

hasznosításáról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános pályázati 

úton együttesen vagy önállóan értékesíti a dunaújvárosi 2976/31 hrsz.-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a dunaújvárosi 2976/45 
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1642 m2 nagyságú ingatlanokat 
4.000,-Ft/m2+Áfa kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati felhívásban szerepelnie kell 
annak a kitételnek, miszerint a Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg 
és a vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi értékbecslés költsége.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat mellékletét 

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

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. október 6. 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat a Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti, 451/31/B/83 hrsz.-ú 

helyiség ingyenes használatba adására a Carissa Sportegyesület részére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Imre, a Carissa Sportegyesület elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Carissa Sportegyesület részére ingyenes használatba adás helyiség. Hát, 
több… Nem, nem, nem. Szóval rendkívül széleskörű az a tevékenységi 
kör, paletta, amelyet végez az egyesület, és ebből én most nem a sportot, 
hanem a különféle jótékonysági rendezvényeket szeretném kiemelni. De 
mégsem tartom szerencsésnek, hogy ingyenesen egy ekkora helyiséget, 
tehát törvényes meglátásom alapján ezáltal nem is szerencsés, és ha 
elfogadják abbéli véleményemet, hogy legalább jelképesen, az se a 
legjobb, ha a piaci árat nézem, de mégis egy ezer forint + Áfa/hó összegért 
adjuk használatba. 
 
Aki ezt, ezzel a módosítással el tudja fogadni, 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, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

616/2017. (IX.21.) határozata  
 a Dunaújváros, Váci Mihály u. 9. szám alatti, 451/31/B/83 hrsz.-ú helyiség 

bérbe adásáról a Carissa Sportegyesület részére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonát 
képező Dunaújvárosi, Váci Mihály u. 9. szám alatt található, dunaújvárosi 451/31/B/83 
hrsz.-ú, 78 m2 nagyságú helyiséget 1000,- Ft + Áfa/hó bérleti díj megfizetése ellenében 
bérbe adja a Nemzeti vagyonról szóló 2011. évi. CXCVI. tv. 11.§ (17) bekezdése alapján 
jogszabályban előírt állami, vagy önkormányzati feladatot ellátó gazdálkodó szervezet, 
a Carissa Sportegyesület (2400 Dunaújváros, Derkovits u. 2. III./2.) részére, 
versenyeztetés mellőzésével, 2017. október 1. napjától 2018. december 31. napjáig. Az 
ingatlan fenntartásának rezsi költségeit az önkormányzat átvállalja az Sportegyesülettől 
és megfizeti a szolgáltatók részére. 

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

határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására.  
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Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                   megküldést követő 8 napon belül 
       - a haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat érintettekkel 
                   való közlését követő 30 napon belül 

 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna 

István u. 7.) őrzésére vonatkozó szerződés megkötésére a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

Szivárvány Tagóvoda őrzése DVG Zrt. 
 
Kérem, szavazzanak! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

617/2017. (IX.21.) határozata  
a Dunaújvárosi Óvoda Szivárvány Tagóvodája (Dunaújváros, Bóna István u. 7.) 

őrzésére vonatkozó szerződés megkötéséről a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-
vel 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a DVG 

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. a dunaújvárosi 488 helyrajzi szám alatt felvett, 4003 m² 
nagyságú, kivett óvoda megnevezésű, természetben Dunaújváros, Bóna István utca 7. 
szám alatt található ingatlan őrzésére vonatkozó ajánlatát és úgy határoz, hogy 
megrendeli a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t az ingatlan élőerős őrzését 2017. 
október 1. napjától határozott időre, 3 hónapra 2017. december 31. napjáig 655.200.- 
Ft/hó+ Áfa, azaz bruttó 832.104.- Ft/hó díj ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. meghatározott 

feladat ellátására bruttó 1.664.208- Ft- erejéig, forrást biztosít a 2017. évi költségvetés 
5.b. melléklet intézményi tartalék sora terhére, és bruttó 832.104.- Ft erejéig a 2018. évi 
költségvetésben. 

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

figyelembe vételével a DVG Zrt. által előkészített, a határozat 1. mellékletét képező 
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vállalkozási szerződés aláírására, valamint arra, hogy jelen határozat alapján intézkedjen 
a 2. pontban megjelölt kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi 
teljesítéséről a vállalkozási szerződés szerint. 

 
Felelős:     - a határozat végrehajtásáéért: 
          a polgármester 
          DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:    - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz 
                     érkezését követő 8 napon belül 
                  - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
                     30 napon belül 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor és a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
39. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az önkormányzat bírálóbizottsága elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbeszerzési szabályzat módosítása. 
 
Erről is legyenek kedvesek szavazni! Közben átadom az ülés vezetését 
alpolgármester úrnak, de a zárt ülésre szeretnék visszajönni mindenképpen. 
 

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

 
(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:47 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét.) 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
618/2017. (IX.21.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának 
módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 19/2017. (I.19.) határozatával 

elfogadott Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 
szabályzatát (továbbiakban szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 
1.1. A szabályzat „Általános rendelkezések” alcím 

- 12.2. pontjában a „gazdasági igazgató” szövegrész törlésre kerül, helyébe a 
„költségvetési és pénzügyi osztályvezető” szövegrész kerül.  

- 12.4. pontjában a „gazdasági igazgató” szövegrész törlésre kerül, helyébe a 
„költségvetési és pénzügyi osztályvezető” szövegrész kerül.  

1.2. A szabályzat 2. melléklete  
- 2. és 3. pontjából, - 2. és 3. pontjából az „igazgatóság/osztály” szövegrészből 

az „igazgatóság” szövegrész törlésre kerül.  
- Az aláírásra kijelölt sorban az „igazgatóság/osztály” szövegrészből az 

igazgatóság szövegrész törlésre kerül.  
1.3. A szabályzat 3. melléklete 

- 2. és 3. pontjából az „igazgatóság/osztály” szövegrészből az „igazgatóság” 
szövegrész törlésre kerül.  

- 16. pontjából a „Gazdasági Igazgatósága” szövegrész helyébe a 
„Költségvetési és Pénzügyi Osztály” szövegrész kerül.  

- Az aláírásra kijelölt sorban az „igazgatóság/osztály” szövegrészből az 
„igazgatóság” szövegrész törlésre kerül.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 858/2016. (XII.15.) KH határozatát. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester  

     - a határozat egységes szerkezetbe foglalásáért: 
       a közbeszerzési ügyintézők 

                - a szabályzatnak a hivatal belső hálózatára történő feltöltéséért: 
        a belső kontroll felelős 

Határidő:   2017. szeptember 22. 
 
40. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 

értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati 
szabályzat módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
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Gyakorlatilag az előző napirenden vagyunk túl, és akkor a… Bocsánat! Tehát az 
előző napirendi pontot a közgyűlés elfogadta, és a következő napirendi pont 
következik, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések lebonyolításáról szóló 
önkormányzati szabályzat módosítására. Hozzászólás hiányában a napirendet 
lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

619/2017. (IX.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési értékhatárt el 

nem élő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló 312/2017. (V.09.) határozatával elfogadott szabályzatot 
(továbbiakban szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 
1.1. A szabályzat II. fejezet 3. pontjából az „igazgatósága” szövegrész törlésre kerül.  
1.2. A szabályzat IV. fejezete 6. pontjából az „igazgatóságnak” szövegrész törlésre 

kerül.  
1.3. A szabályzat 1. melléklete  

- 2. és 3. pontjából, valamint az aláírásra kijelölt sorból az „igazgatóság” 
szövegrész törlésre kerül 
- 16. pontjában a „Gazdasági Igazgatósága” szövegrész helyébe a 
„Költségvetési és Pénzügyi Osztályvezető” szövegrész került. 

1.4. A szabályzat 3. melléklete 
- fejléc és 4. pontjából az „igazgatóság” szövegrész törlésre kerül,  
- az aláírásra kijelölt sorból az „igazgató” szövegrész törlésre kerül. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 859/2016. (XII.15.) KH határozatát. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot aláírja. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  

     - a határozat egységes szerkezetbe foglalásáért: 
       a közbeszerzési ügyintézők 

                - a szabályzatnak a hivatal belső hálózatára történő feltöltéséért: 
       a belső kontroll felelős 

Határidő:  2017. szeptember 21. 
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41. Javaslat a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 
Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése elnevezésű projekt 
megvalósítására vonatkozó Támogatási Szerződés mellékletében foglalt 
Konzorciumi Megállapodás 2.sz módosítására 
Előadó:  pénzügyi bizottság  

                   gazdasági és területfejlesztési bizottság  
                   városüzemeltetési,környezetvédelmi  és turisztikai bizottság  
                   ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság  

 
Gombos István alpolgármester: 
 

És akkor most jön a ma felvett napirendi pont, a következő. 
 
Aki a napirendet elfogadja, kérem, az igen gomb megnyomásával szavazzon! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

620/2017. (IX.21.) határozata  
a KEHOP-2.2.2-15-2015-00044, a Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció 

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

módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat keretében úgy dönt, hogy a 
Dunaújvárosi Szennyvíz Agglomeráció Csatornázása és Csatorna Hálózat Fejlesztése 
projekt megvalósítása érdekében jelen határozat melléklete szerinti Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás tartalmát megismerte és elfogadja, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert az NFP Nonprofit Kft. által megküldött módosított Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a Konzorciumi Megállapodás módosításának aláírására: 
                  2017. szeptember 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
42. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívására, újbóli kinevezésére 

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

Gombos István alpolgármester: 
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És a következő napirendi pontról szavazunk. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

621/2017. (IX.21.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, 

újbóli kinevezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
jelenlegi igazgatósági tagját, Horváth Józsefet 2017. szeptember 29. napjával 
visszahívja az igazgatóságból, öregségi nyugdíjkorhatár miatti elérésére való tekintettel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Horváth Józsefet, 2017. október 01. 

napjától 2020. február 28-ig a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. igazgatósági 
tagjának választja meg azzal, hogy feladatait az öregségi nyugdíj mellett, megbízási 
jogviszonyban, változatlan díjazás mellett látja el.  

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. -t a határozat alapján 

az alapító okirat módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
elkészítésére, továbbá arra, hogy a változásokat a Székesfehérvári Törvényszéken mint 
Cégbíróságon a változás bekövetkeztét követő 30 napon belül jelentse be.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, továbbá felkéri és felhatalmazza a 
jelen határozatban foglaltak szerint a vezető tisztségviselővel történő, a DVG Zrt. által 
előkészített megbízási szerződés megkötésére az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
állásfoglalását követően.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester  
         - a határozat végrehajtásáért:                              
           a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
         - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
           a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 
           - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított  
                   20 napon belül 
                - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                  számított 20 napon belül 
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Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. És akkor rátérünk a napirendi pont kapcsán észrevételekre. 
Izsák Máté képviselő úré a szó! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is egy 
tájékoztatást szeretnék adni, ugyanis én jóhiszeműen anno júniusban 
bejelentettem, hogy a Kossuth Lajos utca 2. és 10. szám között ugye új 
parkolóhelyeket létesítünk. Sajnos, ez akadályokba ütközött különböző 
engedélyeztetési eljárások, amik idén kerültek bevezetésre valami uniós 
jogszabály miatt, értetlenül álltam előtte, plusz még plusz költség felmerült, amit 
szerencsére ma már megszavazott a közgyűlés. Ez úton szeretném tájékoztatni 
a lakosságot, hogy ígéretek szerint októberben el fognak, illetve a munkákat 
mindenképp elkezdik, és próbálják októberben befejezni a munkálatokat. Tehát 
meg fognak épülni azok az új parkolóhelyek, amiket már többen is több éve 
szorgalmaztak. Annyit szeretnék elmondani, hogy körzetemben egy-két dolgot, 
az ötös körzetben: Devecseri Gábor utca, több mint másfél éve szóltam, az 
elején egy lámpa azóta sem ég. Sőt, már a másik fele is kiégett. Szeretném 
kérni, hogy az illetékesek mihamarabb pótolják. A Dózsa II. városrészben pedig 
október hónap folyamán, ezt a tájékoztatást kaptam a megfelelő ágazatvezető 
úrtól, hogy akkor kezdik meg az ott lévő park, ami ugye az Aranyvölgyi út és a 
Corso étterem között lévő parkról beszélek, azoknak a területnek a gallyazási, 
illetve ritkítási munkálatait. Itt is kérném szépen a lakosságnak a türelmét, ugye 
ez pár napig elég komoly hanghatással fog zajlani. Következő, amit még meg 
szeretnék említeni, hétfőn a fogadóórámon többen is említették, hogy a 
körzetemben ott van a kukaállványnak a helye, de nincs új szemétszedő, illetve 
szemétgyűjtő edény felszerelve. Kérném szépen, hogy mihamarabb ezeket a 
meglévő helyeken az edényeket pótolják. Még ami fontos, sajnos eléggé 
elszaporodott a belvárosban úgymond patkányhelyzet van. Ezt a sajtóból is már 
értesülhettek róla, ezt kezelik, kezeljük. Sajnos egy olyan fajról van szó, ami 
eddig Magyarországon régebben nem ismert, tehát az úgynevezett dán vagy 
norvég, nem tudom pontosan, hogy melyik, ez a helyi patkánypopulációt 
legyőzte, és egyeduralkodóként sajnos hatalmas szaporulattal bír. Állatorvos 
szerint is csak gyéríteni lehet, sajnos véglegesen kiirtani nem. Kérném a 
lakosság türelmét. A megfelelő alvállalkozó mindent megtesz annak az 
érdekében, hogy mihamarabb megszűnjön ez a helyzet. Gondolok itt a Latinovits 
utcára, a Dózsa György utcára, amiről én tudok. Elég nagy árkokat, aknákat, 
fészkeket csináltak. Ezek is folyamatosan orvosolva lesznek, ezek a problémák, 
és kérném a lakosság türelmét, ez sajnos egyik napról a másikra nem megy. 
Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr, hogy ezt a sajátos problémát megemlítette, szóba 
hozta, ugyanis a belvárosban többször kaptam jelzést a tekintetben, hogy az 
Ady, József Attila és a Babits utcában hasonló a helyzet. Ezért azt gondolom, 
hogy ez ellen határozottan fel kell lépnünk. Kérem a városüzemeltetési 
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osztályvezető urat, hogy a szükséges tegyék meg ezzel kapcsolatban. Szabó 
Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy dolgot 
szeretnék újfent kiemelni, amiről ma már volt szó. Ez pedig az, hogy bizony néha 
helyenként elég szemetes a város. Láthatjuk egyre több képen, hogy a 
különböző szelektív hulladékgyűjtők mellett milyen szemétkupacok alakulnak ki, 
vagy akár csak egy kuka mellett is. Azt gondolom, hogy ez nem tesz jót sem a 
város hangulatának, sem az utcaképnek, és úgy általánosságban sem 
elfogadható. Ezért szeretném kérni, hogy a Dunanett Kft. munkatársai, ha lehet, 
akkor kimondottan ügyeljenek ezeknek a gyűjtőknek az ürítésére. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Hát, ez a felvetés is teljesen jogos. Csak megerősíteni 
tudom, ha kíváncsi rá, a telefonomban megmutatom azokat a felvételeket, 
amelyeket a Barátság úton készítettem. A sajnálatos problémák közé tartozik az 
ember. Ugyan ahogy ez korábban már elhangzott, nem a szemét rakja oda 
magát, amelyben egyébként megtalálható a szelektív hulladékgyűjtő mellett a 
biológiai, magyarul háztartási hulladék is. Tehát egyszerűen képtelenség, 
képtelen felfogni a normálisan gondolkodó ember, hogy hogyan lehetséges az, 
hogy a saját környezetünket szeméttel borítjuk el, és akkor az előbb említett 
példa vagy kérdéskör, a patkány az abban a pillanatban megjelenik a szelektív 
hulladékgyűjtő és az egyébként zárt ketrecben lévő normál gyűjtők mellett, körül. 
Tehát ezt a kérdést hasonlóképpen kezelni kell, és képzeljék el azt az esetet, 
amikor a franciaágytól a rossz hűtőn, tévén keresztül, a porszívón át, tehát 
gyakorlatilag egy lakást be lehetne rendezni az ott lévő hulladék anyagokból. 
Tehát ezek a szelektív hulladékgyűjtők alapvetően nem ezt a célt szolgálják. 
Rátüsszentett osztályvezető úr, úgyhogy ebben valószínű, hogy egyetértünk, 
igaza van. Tehát meggyőződésem, hogy ezt a kérdéskört valahogy meg kell 
oldani. És persze sorolhatnánk azon helyeket, ahonnan a szelektív 
hulladékgyűjtőket ezen okok miatt már elszállították. Tehát itt nem a Dunanettel 
van a probléma alapvetően, hanem azokkal a renitens emberekkel, akik ezeket a 
hulladékokat odateszik. És csak egy élő közeli példát hadd említsek, hétfőn 
kitakarítattam a szelektív hulladékgyűjtő környékét, pénteken öt köbméter 
szemetet vitt el a DVG Zrt. Osztályvezető úr meg tudja erősíteni. Szóval ez egy 
elképesztő dolog. Tehát én inkább innen is a városlakók figyelmét szeretném 
fölhívni arra, hogy figyeljenek oda egymásra, és szóljanak rá. Vagy a 
rendszámot, amely autókból kipakolják a zsákokba összegyűjtött szemetet, amit 
nemes egyszerűséggel letesznek a szelektív hulladékgyűjtő környékére, írják föl 
a rendszámot, és jelezzék az osztályvezető úrnak vagy az osztálynak, jelezzék 
az adott terület képviselőjének, és megpróbáljuk megtenni a szükséges 
intézkedéseket. Mert egyébként azt meg nem tehetjük meg, hogy minden 
szelektív hulladékgyűjtő környékére térfigyelő kamerákat tegyünk be. Az 
költségében elég húzós. De köszönöm a felvetést. Lőrinczi Konrád képviselő úré 
a szó! 
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Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Igen, csatlakozom, 
ahogy Cserni Béla képviselő-társam szokta mondani, az szemét az nem dobja el 
önmagát. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk is van teendőnk, de én azt 
gondolom, hogy azért a lakóknak is oda kell figyelniük arra, igen, hogyha 
lehetséges, akkor igenis a legközelebbi szemetesbe helyezzék a szemetet. 
Néhány olyan témával fordulnék ismét a közgyűlés, amelyek úgymond lejárt 
határidejű feladat, amelyeket már nagyon régóta bejelentettem, de még 
eredmény nem született a témában. Többek között az egyik, amelyik egy 
parkolásgátló cölöpöt, cölöp elhelyezését kértem, illetve pontosan négy darab 
parkolásgátló cölöp elhelyezését kértem az Erkel kert 4. szám mögött az 
udvarban. Ugyanis volt egy lakossági megbeszélés, ott a lakók kifogásolták azt, 
hogy megsüllyedt az adott területen a föld a ráhajtó autók miatt. Ez egy füves 
terület. Úgyhogy ennek a parkolásgátló cölöp feltöltését, illetve kihelyezését, 
illetve zöld felület feltöltését földdel, illetve füvesítést kérték a lakók. Hát, ez még 
nyár elején történt, és még mindig nem jutottunk ebben a témában előbbre. 
Batsányi utca 3. melletti útsüllyedés javítását kérném. Hát, ez egy legalább egy 
két-három éves történet, de még nem jutottunk a végére. Itt egy E.ON 
csatornafedél környékén történő megsüllyedés, ez egy gáz csatornafedél 
megsüllyedéséről van szó, és a lakók már nagyon  régóta kérik tőlem, hogy ezt 
oldjuk meg. Ugyanezt kérném a hivataltól is, hogy most már tegyünk pontot az 
ügy végére. Kérdezném a hivataltól, hogy megtörtént-e a Batsányi utca 7-es és 
9-es lépcsőházzal szembeni szelektív hulladékgyűjtő alatti aszfalt, amely leégett 
egyébként korábban, az ez alatti aszfaltrétegnek a javítása. Ez pont azért lenne 
szükséges, hogy az okozott kár, illetve balesetveszély az megszűnjön. A 
Martinovics utca 28. és 30. közötti, illetve mögötti területen a parkoló kijáratának 
bal és jobb oldalán murvával kérném feltölteni az autók által kijárt területet. 
Esetleg térkővel, hogyha azt jobb megoldásnak találják. Ugyancsak lakossági 
bejelentés alapján kérném a Batsányi utca 9-es és 11-es házszám mögött 
játszótéren, ott van egy katicaformájú szeméttároló a játszótéren, ennek az 
ürítése történjen meg. Ugyan kértem az intézkedést ebben az ügyben, de itt a 
nyilvánosság előtt is rá kívánok erősíteni erre a kérésre. Fogadóórát tartok a mai 
napon, ez szeptember 21-ét jelenti, csütörtököt, 17,00 órakor a Városháza tér 9. 
emeletén a 915-ös irodában. Illetve egy köszönettel is tartozom a Hankooknak, 
most nyáron fejezték be városi lakossági szavazás alapján a kutyajátszótérnek a 
megépítését a felső-dunaparti sétányon, illetve füves területen. Ez nagyon 
szépen sikerült, úgyhogy köszönet érte a Hankooknak. A lakók már igénybe is 
vették a játszóteret. Illetve parkolásgátló cölöpök kihelyezését kérném 
ismételten, hát, ez is már egy több hónapos történet, de talán már év eleje óta 
húzódik, a lényeg az, hogy az Október 23. tér 13. mögött a parkos terület 
védelmét szolgálnák a parkolásgátló cölöpök, amelyekre az igénybejelentés 
megtörtént, talán a megrendelés is elment, de intézkedés még ebben a témában 
nem történt. Illetve nagyon régi kérésem, még 2016 májusi kérésem, a karex 
150 szemetes, kuka kihelyezése az Erkel kert 12. hátsó kijáratánál lévő y 
elágazásnál. Az Erkel kert egyik részén megtörtént a szemetes kihelyezés, itt 
viszont elmaradt, úgyhogy ezt továbbiakban is kérni fogom. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 
 
 



98 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Az ön hozzászólásából két dolog ragadott meg. A 
térköves járdák kérdése, itt szeretném megemlíteni, hogy a térköves járda 
költségkímélő történet, különös tekintettel arra, hogy amikor a járdák alatt futó 
közművezetékek meghibásodnak, ami lehet egy vízvezeték is, akkor megsüllyed 
az úttest, illetve maga a járda. És a térkő lehetővé teszi, hogy a javítást követően 
vissza tudják bontani, és ugyanazt a térkövet vissza tudják tenni, nem kell 
betonozni, és nem kell külön bitumenezni. A másik dolog pedig ez a szelektív 
hulladékgyűjtések után a kézi szemetesek az utca járdái mellett elhelyezve, 
azért jelentenek problémát, mert itt valóban, ahogy ön mondja, lehet gondolkodni 
azon, hogy sűríteni kellene, és itt inkább a fő hangsúly az ürítésen van. Tehát ez 
alapvetően kulcskérdés, hogy azt rendszeresen ürítsék. Ugyanakkor elkészült az 
Ady Endre utcai páratlan oldali térköves járdasor, ahova a mai napig nem tettek 
ki szemetesek. Tehát nagy tisztelettel arra kérem osztályvezető urat, hogy 
tegyék meg. Köszönöm. És akkor Hingyi László képviselő úré a szó. 
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 11:03 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
Hingyi László képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Illetve most már Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés! Egy-két problémát szeretnék felvetni én is a körzetemben, mégpedig 
a Béke városrészben a Fáklya utca és a Tavasz út páros oldal mögötti bozótok 
megnyírásával kapcsolatban. Az ott élő emberek mondják, hogy nagyon 
elburjánzott, tele van szeméttel, az út szinte járhatatlan, annyira benőtte már, 
annak a gazosítását is kérném. Illetve a Szabadság út 16.-18. mögött már több 
éve kértem egy térvilágítást, amire tudom is, hogy elkészültek a tervek három 
villanyoszlop felállítására. A Farkas úrtól tudtam meg, hogy állítólag megrendelte 
már ezt a munkát. Ez azért is fontos, mert most, hogy szerelték a csipogókat 
ugye a magas ablakokba a Tavasz utcában, ugye még nem mindenhol 
végeztek, de rengeteg betörés történt azon a részen, ahol ez a világítás 
hiányzik, ahogy mennek a bölcsődéhez. Úgyhogy ezt mindenféleképpen 
szeretném, hogyha minél előbb ez a közvilágítás a helyére kerüljön. Illetve az ott 
vezető útnak a felújítása, mert ott babakocsival szinte lehetetlen közlekedni. 
Szintén lakók kérték tőlem, hogy a 6-os út oldalán lévő Kajszi utca és utaknak a 
felújítása, minden évben ugyan megcsinálja a DVG, megszórja, de egy ilyen 
nagyobb felhőszakadásnál a nagy emelkedő miatt állandóan kimossa. Én 
szeretnék javasolni egy más megoldást, esetleg ezt a mart aszfaltot hengerelnék 
le oda, jobban el lehetne a csapadékot vezetni, illetve jön a téli időszak, esős 
időszak, szinte lehetetlen közlekedni. Magam is tapasztaltam, kimentem, és 
tényleg indokolt azoknak az utaknak karbantartása, felújítása. Szintén lakók 
kérték a Frangepán utca és a Tisza utcába fekvőrendőr elhelyezését. Még 
mindig nagyon sok a gyorshajtás, és elég veszélyes a közlekedés. A Pipacs 
közben kérték, szintén helyszíni bejáráson voltam, egy meredek lejtő megy lefele 
a patak fele, és az ott lévő csapadékvíz állandóan elmossa őket, illetve 
ugyanúgy ott az útnak, ők nem kérnek felújítást, mert tudjuk, hogy ott 
munkálatok fognak majd kezdődni, legalább egy letolást és egy murvázást, vagy 
valamit, szintén esetleg egy ezt a mart aszfaltos utat ideiglenesen, mint 
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megoldásként. Illetve a Vadvirág utca 2. előtt van egy térköves süllyedés, ezt 
kérném, hogy amennyiben lehet, ezt kijavítani. Köszönöm szépen.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Alpolgármester úré a szó! A mikrofonja nincs bekapcsolva. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Rendkívül fontos kérésem van. A szociális otthon előtti részt a Dunasornál olyan 
szinten feltúrták, hogy egyszerűen normális állapotok között normális lábakkal 
sem igazán lehet közlekedni. Következésképpen a szociális otthonból 
kerekesszékkel viszik ki sétálni az ott élőket, illetve járókerettel közlekedőket. El 
lehet képzelni, hogy az ő esetükben ez mit jelent, milyen körülmények vannak. 
Tehát én nagy tisztelettel arra kérem az osztályvezető urat, hogy ebben a 
kérdésben járjanak el, és a Barátság úton feltárt árkokat, illetve járdát, illetve 
járdákat a lehető leggyorsabban a kivitelezővel csináltassák meg. Az otthon 
igazgatójának, az otthonban lakóknak és a környéken élőknek a kérése, különös 
tekintettel arra, hogy vélhetően itt van a rossz idő, ezt tapasztalhattuk az utóbbi 
napokban, illetve ma is, hihetetlen mennyiségű szemetet hordanak be a 
lakásokba. Köszönöm szépen. Ennyi lett volna. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A közgyűlés nyílt részét lezárom. Kettő perc technikai szünetre kerül 
sor, és utána folytatjuk tovább a munkánkat. 

 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


