
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének október 19-ei nyílt 

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

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

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Szabó Zsolt képviselő 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Ragó Pál koordinációs és városfejlesztési alpolgármester 
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 
Petrovickijné dr. Angerer 
Ildikó 

környezetvédelmi vezető ügyintéző 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 
osztályvezetője 

Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Bojér Éva személyügyi és működtetési osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Gergő Edmond DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere 
Pálóczy Renáta Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatalának főosztályvezetője 
Gerebecs Dávid Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala titkárságának munkatársa 
Kapitány Gergely K&K Produkció Bt. vezető tisztségviselője 
Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője 
Varga Anna Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaúvjáros igazgatója 
Posch Ferencné Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet gazdasági 

igazgatója 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Tóth Éva József Attila Könyvtár igazgatója 
Orgovány Zoltán Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi 

Egyeztető Fórum elnöke 
Csapó Gábor Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója 

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

Jó napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének októberi rendes ülését megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes. Nagy tiszteletettel köszöntöm a napirendekhez meghívott 
vendégeinket, megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Cser-Palkovics 
András urat, Székesfehér Megyei Jogú Város Polgármesterét, aki az első 
napirend kapcsán tisztelte meg a mai ülésünket. Indítványozom a tárgysorozatba 
való felvételét plusz egy napirendnek, melynek úgymond az indoka, hogy 
postázás után derült ki a témának az időbeli fontossága. Csapó Gábor, a 
Szakképzési Centrum főigazgatójának a kérelméről van szó. Indítványozom, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés utolsó napirendjeként tárgyalja meg, ha és 
amennyiben a bizottságok megtárgyalták. Gazdasági bizottság elnöke, 
frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottságok tárgyalták. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Pénzügyi bizottság elnöke! Igen. Melyiknek kellett még? Oktatási 
bizottság elnöke! Nagyon szépen köszönöm. Amennyiben más napirendre nincs 
javaslat, akkor indítványozom először a 48. napirendi pont felvételét. 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon!  
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kérelmének 
elbírálására” című előterjesztést – 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), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – felvette a nyílt ülés tárgysorozatába és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
634/2017. (X.19.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kérelmének elbírálására” 
című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 19-ei nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kérelmének elbírálására” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 48. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most akkor egyben a 48 napirendről, tehát a mai tárgysorozatról döntünk. 
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

635/2017. (X.19.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
1. Javaslat támogatói szándéknyilatkozat megtételéről Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

részére 
 
2. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 

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

3. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. (……) 

„az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről” 
szóló önkormányzati rendelete megalkotására 

 
5. Javaslat a sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről szóló 

1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
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6. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló 21/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
7. Javaslat a Dunaújvárosi Eredménytérkép elkészítésére vonatkozó vállalkozási 

szerződés megkötésére 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára 
 

9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Radari 
Sporttelep telekalakítási eljárás során szükséges döntések meghozatalára 

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

beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
                           

11. Javaslat az Élményfürdő fenntartási költségei és helyi adó megfizetéséhez szükséges 
forrás biztosítására 

 
12. Javaslat a dunaújvárosi 664 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Baracsi utca 

47. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű ingatlan 
megvásárlására 
 

13. Javaslat a TOP-6.5.1 Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése c. 
projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
        

14. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos 
döntés meghozatalára, a támogatási szerződés elfogadására 
             

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

16. Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési 
Szerződés módosítására (részteljesítési határidők módosítása) 

 
17. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 

pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
 

18. Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 
véleményezésére 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Iváncsa Község 

Önkormányzata között kötendő szándéknyilatkozat elfogadására 
 
20. Javaslat önkormányzati intézmények felújítási munkáira 
 
21. Javaslat Dunaújváros, Lebuki-patak gyalogos átjáró beszakadásának helyreállítási 

munkálataira 
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22. Javaslat Dunaújváros, Dózsa György út Erdei tornapálya felé vezető szakaszán rézsű 
beszakadás helyreállítási munkálataira 

 
23. Javaslat Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási 

munkálatára 
 
24. Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, 

járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött vállalkozási 
keretszerződés 2. sz. módosítására 
 

25. Javaslat a Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és kiviteli tervének 
készítésére 

 
26. Javaslat a Szórád Márton út, Köztársaság út és Apáczai Csere János út által határolt 

szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítésére 
 

27. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az 
Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztására 

 
28. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására 
 

29. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és a CIG 
Pannónia Biztosító elfogadott ajánlatának és az éves díjának módosítására 
 

30. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 
figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó döntések meghozatalára  
               

31. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására 
 

32. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola tartozásának leírására és a Dunaújváros, 
Jókai u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetésére 

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

megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
 

34. Javaslat a Dunanett Nkft. műhelyépülete egyes részeinek helyreállításához szükséges 
forrás biztosítására 
 

35. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, újbóli kinevezéséről szóló 
621/2017. (IX.21.) határozat módosítására 

 
36. Javaslat a DSZSZ Kft. 2015. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 

kialakítására, egyben a 239/2016. (IV.21.) határozat hatályon kívül helyezésére 
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37. Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben a 373/2017. (V.18.) határozat hatályon kívül helyezésére 
 

38. Javaslat az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásra 
(Energo-Viterm Kft, Energo-Hőterm Kft.) 
 

39. Javaslat önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő 
közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 

 
40. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények 

költségvetési előirányzatának módosítására 
 

41. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés 
módosítására 

 
42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dunaújvárosi Óvoda Intézményei Esélyegyenlőségi Terve 2017. évi módosításának 
jóváhagyására 

                   
43. Javaslat DTV-archívum technikai fogadásának pénzügyi előkészítésére – a József Attila 

Könyvtár 2018. évi beruházási előirányzatára 
 

44. Javaslat a József Attila Könyvtár által az EFOP-4.1.8-16 pályázat előkészítésére fordított 
összeg visszapótlására 
 

45. Javaslat a 107/2017. (II.16.) határozat módosítására és a 290/2017. (IV.21.), valamint a 
314/2017. (V.09.) számú határozatok hatályon kívül helyezésére 
            

46. Javaslat újonnan kialakított közterület elnevezésére 
 

47. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF) 
ügyrendjének módosítására 

 
48. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kérelmének elbírálására 
 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérem, legyenek kedvesek tanácskozási jogot biztosítani valamennyi meghívott 
kedves vendégünk számára! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára tanácskozási jogot – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – 
biztosított és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
636/2017. (X.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. október 19-ei nyílt ülésére meghívott 
személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek Forgó Krisztina jegyzőkönyvvezető, köztisztviselő hölgy 
számára a jegyzőkönyvvezetés jogát megadni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a  nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
637/2017. (X.19.) határozata 

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

Rátérünk a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadására. Az első kitüntetési ügy, 
ugye önkormányzati törvényünk értelmében kötelezően zárt ülésen tárgyalja a 
közgyűlés. A második sértheti a város gazdasági érdekeit, így ennek oka a zárt 
ülésnek ez, a harmadik esetben pedig kártérítési igénnyel élt egy 
ingatlantulajdonos. Itt is az önkormányzat vagyoni érdkeinek a védelméről van 
szó. A második napirendi pontot, aki a zárt ülésen a Napelem-parkkal 
összefüggő napirendet támogatja zárt ülésen való megtárgyalását, legyenek 
kedvesek az igen gombot megnyomni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-
park létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására” című előterjesztést 
zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
638/2017. (X.19.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park 
létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására”című napirend 

zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 19-ei zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
területén történő Napelem-park létesítésére vonatkozó együttműködési megállapodás 
aláírására”, zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A harmadik a kártérítési igény felvétele. A kitüntetési ügy az mondtam, 
automatikusan zárt ülés. Ott csak a napirend tényéről kell majd szavaznunk. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
639/2017. (X.19.) határozata 

„Javaslat kártérítési igény elbírálására”című napirend 
zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. október 19-ei zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat kártérítési igény elbírálására”, zárt 
ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Így akkor a teljes három napirendi pont felvételét, aki támogatja! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülés napirendi pontjait – 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
640/2017. (X.19.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. október 19-ei zárt ülés napirendi 
pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díj adományozására 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park létesítésére 

vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására 
 

3. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a zárt ülésre meghívott vendégeink számára hozzászólási 
jogot biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
641/2017. (X.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. október 19-ei zárt ülésére meghívott 
személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És szintén ez esetben újra legyenek kedves a jegyzőkönyvvezetés jogát 
megadni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
642/2017. (X.19.) határozata 

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

részére 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

 
2. 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 
 

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

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének …/2017. (……) 

„az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről” 
szóló önkormányzati rendelete megalkotására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
5. Javaslat a sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről szóló 

1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
6. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról szóló 21/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
7. Javaslat a Dunaújvárosi Eredménytérkép elkészítésére vonatkozó vállalkozási 

szerződés megkötésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításával 
kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Radari 
Sporttelep telekalakítási eljárás során szükséges döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

11. Javaslat az Élményfürdő fenntartási költségei és helyi adó megfizetéséhez szükséges 
forrás biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
12. Javaslat a dunaújvárosi 664 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Baracsi utca 

47. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű ingatlan 
megvásárlására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

13. Javaslat a TOP-6.5.1 Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése c. 
projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
               

14. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos 
döntés meghozatalára, a támogatási szerződés elfogadására 
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 
             

15. 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 
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              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
               

16. Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési 
Szerződés módosítására (részteljesítési határidők módosítása) 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
17. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 

pályázat benyújtásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

18. Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 
véleményezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Iváncsa Község 

Önkormányzata között kötendő szándéknyilatkozat elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
20. Javaslat önkormányzati intézmények 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 
 

21. Javaslat Dunaújváros, Lebuki-patak gyalogos átjáró beszakadásának helyreállítási 
munkálataira 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
22. Javaslat Dunaújváros, Dózsa György út Erdei tornapálya felé vezető szakaszán rézsű 

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

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
23. Javaslat Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási 

munkálatára 
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 
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24. Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, 
járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött vállalkozási 
keretszerződés 2. sz. 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 
 

25. Javaslat a Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és kiviteli tervének 
készítésére 
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 
 
26. Javaslat a Szórád Márton út, Köztársaság út és Apáczai Csere János út által határolt 

szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítésére 
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 
 

27. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és az 
Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
28. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú közbeszerzési 

eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás 
megindítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

                  az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

29. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és a CIG 
Pannónia Biztosító elfogadott ajánlatának és az éves díjának módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

30. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 
figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó döntések meghozatalára  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
               

31. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

32. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola tartozásának leírására és a Dunaújváros, 
Jókai u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

33. Javaslat a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

34. Javaslat a Dunanett Nkft. műhelyépülete egyes részeinek helyreállításához szükséges 
forrás biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

35. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, újbóli kinevezéséről szóló 
621/2017. (IX.21.) határozat módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

36. Javaslat a DSZSZ Kft. 2015. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben a 239/2016. (IV.21.) határozat hatályon kívül helyezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

37. Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben a 373/2017. (V.18.) határozat hatályon kívül helyezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

38. Javaslat az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásra 
(Energo-Viterm Kft, Energo-Hőterm Kft.) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

39. Javaslat önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő 
közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 



15 
 

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

 
40. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti intézmények 

költségvetési előirányzatának módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

41. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási szerződés 
módosítására 
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 

 
42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dunaújvárosi Óvoda Intézményei Esélyegyenlőségi Terve 2017. évi módosításának 
jóváhagyására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                   
43. Javaslat DTV-archívum technikai fogadásának pénzügyi előkészítésére – a József Attila 

Könyvtár 2018. évi beruházási előirányzatára 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

44. Javaslat a József Attila Könyvtár által az EFOP-4.1.8-16 pályázat előkészítésére fordított 
összeg visszapótlására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

45. Javaslat a 107/2017. (II.16.) határozat módosítására és a 290/2017. (IV.21.), valamint a 
314/2017. (V.09.) számú határozatok hatályon kívül helyezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               

46. Javaslat újonnan kialakított közterület elnevezésére 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

47. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (DBKEF) 
ügyrendjének módosítására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
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48. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kérelmének elbírálására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság elnöke 

 
 
Zárt ülés: 
 
1. Javaslat „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díj adományozására 

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város területén történő Napelem-park létesítésére 
vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására 
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 
 

3. Javaslat kártérítési igény elbírálására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
 
1. Javaslat támogatói szándéknyilatkozat megtételéről Székesfehérvár Megyei 

Jogú Város részére 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
Meghívott:  Dr. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár Megyei Jogú Város 
                    Polgármestere 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk az első érdemi napirendi pontunkra. Európa Kulturális Fővárosa 
röviden EKF. Hát, kérem tisztelettel, én nagyon örülök, hogy ez a napirend 
idekerült. Én nagyon örülök annak, hogy polgármester úr valamennyi Fejér 
megyei települést megkeresi egy szándéknyilatkozat lehetőségével. Nekem 
magyar emberként, illetve történelemtanárként is rendkívül fontos, hogy 
Fehérvár pályázik, és méltó módon pályázik erre a kitüntető címre. Amikor annak 
idején Pécs városa, Baranya megye székhelye, mely ugye szintén egy történelmi 
múlttal, értékekkel bíró város, elnyerte, ez valamennyi magyar honfitársunk 
számára úgy gondolom, hogy igazán nagy megtiszteltetés volt. És most az ősi 
koronázó város, Szent István városa, Fehérvár, Székesfehérvár számára adatik 
meg. Egy olyan város számára, amely az évszázadok alatt ugye 
hagyományosan igen komoly kulturális, régészeti, néprajzi, gazdasági és ezt is 
nagyon fontosnak tartom, gazdasági értékeket tudott felhalmozni jó értelemben 
maga mellé, maga mögé, ez, hogy 2023-ban egy jó pályázattal, egy jó 
tartalommal lehetőség nyílik, ez nagyon fontos nemcsak Fehérvárnak, nagyon 
fontos Fejér megye valamennyi településének, valamennyi Fejér megyei 
településen élő honfitársunk számára, és fontos Magyarország külső megítélése, 
az ország marketingje szempontjából is. Én nagyon bízom benne, hogy 
pártállástól függetlenül képviselő-társaim támogatni fogják ezt a 
szándéknyilatkozatot, amelyet nyilvánvalóan polgármester úr, illetve a csapata 
csatol a pályázatukhoz, és bízom benne, hogy együtt örülhetünk annak a 
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sikernek, miután reményeim szerint - bár nem prejudikálunk -, reményeim szerint 
ugye Fehérvár városa megkapja, és megrendezheti 2023-ban ezt az igazán 
rangos, és igazán Fehérvárhoz, Fejér megyéhez méltó rendezvényt, 
rendezvénysorozatot. Egyúttal még egyszer nagy tisztelettel köszöntöm 
polgármester urat, és megkérem, hogy egyfelől köszöntse a dunaújvárosi 
polgárokat, másfelől a napirend jelentőségét legyen kedves egy pár gondolattal 
méltatni! 
 

Dr. Cser-Palkovics András Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Kedves Képviselő Hölgyek és Urak! 
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, köszöntöm természetesen a 
nyilvánosságon keresztül a közgyűlés ülését követő dunaújvárosi polgárokat is, 
és engedjék meg, hogy külön megköszönjem azt a lehetőséget, hogy eljöhettem, 
és polgármester úr és a közgyűlés megadta a lehetőséget arra, hogy néhány 
szóval köszöntve önöket kérjem önöktől Dunaújváros Megyei Jogú Város 
támogatását Európa Kulturális Fővárosa pályázatunkhoz. Nem tudom, hogy 
előfordult-e már a városok történetében, hogy fehérvári polgármester a 
dunaújvárosi közgyűlésben felszólalt volna, én magam próbáltam kutatni ilyet, 
nem találtam, mindenképpen nagyon megtisztelőnek érzem azt, hogy meghívást 
erre a mai közgyűlésre, és úgy tartottam illendőnek, hogyha egy megyei jogú 
város egy másik megyei jogú várost kér egy ilyen ügyben támogatásra, akkor azt 
személyesen tegye meg a város polgármestere. Köszönöm erre a lehetőséget. 
Amikor eldöntöttük azt, hogy gondolkodunk azon, hogy elinduljon-e 
Székesfehérvár ezen a fontos megmérettetésen, úgy gondoltuk, hogy az, hogy 
ezt megalapozottan dönthessük el, ahhoz a fehérvári polgároknak remélhetőleg 
egy nagyarányú támogatására van szükség. Hiszen hogyha a polgárok nem 
állnak egy ilyen kérdésben a város mögött, a városvezetés mögött, akkor azt 
gondolom, hogy nem lett volna érdemes, hogy a város ezen elinduljon. 
Megkérdeztük a fehérváriakat, több ezer polgár véleményt nyilvánított, és 
mindegy 93%-ban támogatta azt, hogy Székesfehérvár elinduljon ezen a 
pályázaton. Ezt azért szeretném hangsúlyozni, hiszen ez nyilvánvalóan azt 
mutatja, hogy pártállástól függetlenül az emberek döntő többsége úgy gondolta, 
hogy Székesfehérvár méltó lehet egy ilyen pályázatra, és a fehérváriak, de ami 
nagyon fontos, a Fejér megyei polgárok számára is egy lehetőséget teremt meg 
egy ilyen pályázat. Amikor tehát ez a döntés megszületett, akkor azon is 
gondolkodtunk, hogy nem lenne sem méltó, sem helyes az, hogyha 
Székesfehérvár csak magában gondokodna ennek a pályázatnak a keretében, 
és ahogy polgármester úr jelezte, ezért úgy döntöttünk, hogy valamennyi Fejér 
megyei települést megkeresünk, és kérjük a támogatásukat. Szerencsére 
mondhatom, hogy nagy arányban érkeznek is vissza ezek a támogató 
nyilatkozatok, szándéknyilatkozatok. De úgy gondoltuk, hogy két nagyon fontos 
önkormányzatot, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát és Fejér 
Megye Közgyűlését is megkerestük abban a vonatkozásban, hogy kiemelt 
partnerként támogassa a mi pályázatunkat. A megyét természetes volt, de azt 
gondolom, hogy a megyei jogú várost is, hiszen az egy nagy lehetőség azt 
gondolom, hogy ebben a megyében, hogy két megyei jogú városunk van. 
Természetesen sok hasonló kihívással, hiszen mind a két város gazdaságilag 
nagyon erős, és a magyar gazdaság számára meghatározó ipari centum, ami 
azt is jelenti, hogy a kihívások ebben a tekintetben azok is hasonlóak. Hasonlóak 
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lehetnek akár a szellemi élet bővítése tekintetében, ami nyilván szükséges az 
ipar, a gazdaság megerősítése tekintetében, a szakképzett munkaerő 
kérdésében, és számos hasonló problémával küzdünk, és azt gondolom, hogy 
hasonló megoldásokat is próbálunk ezekre találni. És talán abban pedig egyet 
tudunk érteni, hogy egy-egy nagyváros életében nagyon fontos az, hogy tudunk-
e közösséget formálni. Egy megye életében fontos, hogy közösséget tudunk-e 
formálni, és meggyőződésem szerint két fontos eszköze, területe ennek biztos, 
hogy van, az egyik a sport, a másik pedig a kultúra. Ez a két város, azt 
gondolom, hogy mind a kettőben erős, mind a kettőben hozzátesz a megye 
életéhez, és merem remélni, hogy Dunántúlon keresztül az egész nemzet 
fejlődéséhez is. Ezért kérjük önöktől azt a támogatást, hogy segítsék a mi 
pályázatunkat. Két körös a pályázat, most Székesfehérvár jelentkezik ezen a 
pályázaton, be fogja nyújtani egyébként angol nyelven a pályázatát, és a 
második körbe jutva lehet ezt még, sőt kell is bizonyos kérdéskörökben 
kiegészíteni, ezért én azt kértem polgármester úrtól, és azt kérem a közgyűléstől 
is, hogyha vannak javaslatok, kiegészítő akár program-, rendezvénysorozatra 
tett javaslatok, akkor azt kérem, hogy fogalmazzák meg annak érdekében, hogy 
ezt beépíthessük. Úgy érzem, hogy ez bizonyos szempontból egy megyei 
összefogást is eredményező pályázat lehet, ebben lehet ennek a pályázatnak az 
erőssége, és ebben biztos, hogy nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmi 
jelentőségű, ha Dunaújváros Székesfehérvárt támogatja, de nemcsak adott 
esetben egy mai döntésben, hanem programok és rendezvénysorozatok 
tekintetében is. Talán egy záró gondolat: mi úgy határoztunk, hogy a pályázatot 
benyújtva annak jelentős részét akár nyer a pályázat, akár nem, szeretnénk 
megvalósítani. Mert úgy érezzük, hogy inkább eszköz, semmint cél az Európa 
Kulturális Fővárosa cím akár a város, akár a megye vonatkozásában. Tehát 
hiszünk abban, hogy ennek a pályázatnak a tartalma akkor is fontos, hogyha 
később esetleg a döntéshozók egy más város mellett teszik le a voksukat, 
hiszen nagyon komoly városok indulnak ebben a kérdésben is, egyébként azt az 
összetartozást is erősítve, hogy a vidék nagyvárosainak nagyon sok kérdésben 
akár a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül is van egymással dolga, és 
van egymásnak segítő szándéka. Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben is így 
van. De természetesen úgy megyünk egy küzdelembe, hogy szeretnénk nyerni, 
ez nem is lehet kérdéses. Szeretnénk ehhez egy jó pályázatot benyújtani, és azt 
gondolom, hogy ebben nagyban tud nekünk segíteni Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése és polgárai, ha támogatnak. Kérjük ezt a támogatást. 
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon kedves, polgármester úr, nagyon szépen köszönöm a hozzászólását, 
illetve gondolatait. És kivételesen most szeretném a határozati javaslatot 
szövegszerűen felolvasni önöknek, mert látom, hogy hozzászólás hiányában 
lezárhatom a napirend megtárgyalását. Tehát a határozati javaslat, amelyről 
döntünk, a következőképpen fogalmazódott meg a két város köztisztviselő 
kollegáinak segítségével:  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése a hosszú évek óta fennálló partnerségi kapcsolatra tekintettel 
örömmel tesz eleget a felkérésnek, és támogatói szándéknyilatkozat 
megtételével biztosítja Székesfehérvár Megyei Jogú Város mindazon 
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törekvéseit, mellyel a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa megtisztelő címet el 
kívánják érni.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
643/2017. (X.19.) határozata 

támogatói szándéknyilatkozat tételéről 
Székesfehérvár Megyei Jogú Város részére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a hosszú évek óta fennálló 
partnerségi kapcsolatra tekintettel örömmel tesz eleget a felkérésnek, és támogatói 
szándéknyilatkozat megtételével biztosítja Székesfehérvár Megyei Jogú Város mindazon 
törekvéseit, mellyel a 2023. évi Európa Kulturális Fővárosa megtisztelő címet el kívánják 
érni.  
 
Felelős: - a polgármester 
   a határozat megküldéséért: 
     - a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 31. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés elutasító, illetve tartózkodó szavazat nélkül egyhangúan támogatta. 
Polgármester Úr! Nagyon köszönöm, hogy eljött a kollegáival, főosztályvezető 
asszonnyal, illetve titkár kollegájával a mai ülésünkre. Én biztosíthatom arról, 
hogy amennyiben bármilyen kérdésben partnerként, segítőként fel tudunk lépni 
túl a programok kiegészítésén, akkor Dunaújváros Önkormányzatának hivatala, 
illetve Dunaújváros polgárai állnak rendelkezésre, hiszen ahogy ön is 
fogalmazott, közös érdek, ez egy közös ügy, több mint Fehérvár, ez Fejér 
megyéről, illetve Magyarország sikeréről, esetleges újabb sikeréről szólhat. Én 
ehhez kívánok önöknek sok sikert. 
 

2. 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 a második napirendi pont megtárgyalására, és az ülés vezetését 
átadom Gombos alpolgármester úrnak. 
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(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 09:15 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető, Cserna Gábor 
polgármester helyét.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tisztelt Képviselő-társak! Ahogy a polgármester úr jelezte, folytatjuk a munkát. 
És ezáltal rátérünk a kettes napirendi pontra, és már látom, hogy Barta Endre 
szót kért. Megadom a szót. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Három dologról 
szeretnék most itt beszélni. Az első egy nagyon örömteli dolog számomra, ez 
pedig az október 6-ai városi megemlékezés. Hosszú évek óta veszek részt itt 
ilyen önkormányzati megemlékezéseken, és nem emlékszem eddigi 
sajnálatomra, hogy egy ilyen dolog megvalósult volna, hiszen nem jelent meg a 
pártpolitika az ünnepi beszédben, és mindenki aki ott volt, úgy érezhette magát, 
hogy tényleg azért ment el, hogy megemlékezzen a hőseinkről. Én nagyon-
nagyon bízok benne, hogy ez egy új irány, és ez az irány a későbbiekben, a 
későbbi megemlékezéseken megmutatkozik majd a város életében. A második, 
az pedig szintén örömmel vettem tudomásul ezeknek a, illetve meg is szavaztuk, 
szavaztam, az intelligens zebráknak a kiépítését itt Dunaújvárosban. Ugyanis 
függetlenül attól, hogy milyen a helyzet mondjuk itt a világítással kapcsolatban 
Dunaújvárosban, én azt gondolom, hogy ez mindenhol örömteli. És igenis, hogy 
szükség van rá. Egy dolgot azonban sajnálok. Sajnálom azt, hogy az 
önkormányzat illetékesei nem évekkel ezelőtt találkoztak ezzel a kivitelező 
céggel, mégpedig azért, mert egy kicsit ismerkedve velük felfedeztem, hogy 
napelemes közvilágítási projektjük is van. Itt elnézve az elmúlt éveknek a dolgait, 
illetve azt, hogy még most is milyen tarthatatlan a helyzet szinte az összes 
városrészben, én azt gondolom, hogy egy sikeres együttműködés lehetett volna. 
Nem árt talán ismerkedni majd ezzel a programmal a későbbiekben. A harmadik 
az pedig egy eléggé szomorú, és talán egy nem fog finoman fogalmazva is egy 
katasztrófához vezethető dolog, ez pedig a kilakoltatások, illetve a végrehajtások 
helyzete. Már a parlamentben is elhangzott az, hogy egymillió-nyolcszázezer - 
így államtitkár, fideszes államtitkár ismerte el -, hogy egymillió nyolcszázezer 
embert érint ez a helyzet még mai napig Magyarországon. Elkezdtem egy 
kutatást végezni ezzel kapcsolatban, nyilván ütközök falakba, és nem lehet 
pontos megállapítást tenni, de nagyjából kétszáz-kétszázötven olyan 
dunaújvárosi ingatlan van, ami szinte azonnal végrehajtható. Magyarul a 
végrehajtón múlik az, hogy mikor kerül rá sor. Aki bemegy a földhivatalba, vagy 
fölmegy az internetes oldalra, ahol ezek a nyilvános licitek vannak, folyamatosan 
azzal találkozik, hogy új és új dunaújvárosi ingatlanok jelennek meg itt. Nem 
szeretném most keresni a felelősöket, nem szeretném azt, hogy hogy jutottunk el 
idáig, miért nem történt eddig rá megoldás sem országos, sem helyi szinten. Én 
inkább egy együttműködést kérnék önöktől. Tarthatatlannak tartom azt az 
állapotot, hogy egy városvezetésnek nincs ráhatása a végrehajtók munkájára. 
Számos olyan esetet találtunk, találunk, amikor a végrehajtók önkényesen 
eljárva, jogtalan fosztják ki a bajba jutott embereket. Nem igaz az, hogy nem 
lehet azért tenni, hogy itt, akik itt ülnek akár különböző körzeteknek a vezetői, 
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akár egy olyan összefogással, és itt gondolok a legmagasabb szintűekre, nem 
lehetne a végrehajtók ellen fellépni. Ez egy olyan dolog, ami nem arról szól, hogy 
ki melyik pártban játszik, melyik pártnak a tagja, hanem az, hogy nem tudjuk 
megvédeni a saját városlakóinkat. Ki vannak szolgáltatva egy olyan 
rendszernek, jogtalanul vonják a fizetésüket, és dunaújvárosi emberekről 
beszélünk. Elveszik az ingatlanjaikat. Az hagyján, hogy elveszik az 
ingatlanjaikat, de megmarad a tartozásuk. Nem, új életet sem tudnak kezdeni. 
És igenis, én azt gondolom, hogy mind, akik itt ülünk, felelősséggel tartozunk a 
dunaújvárosi emberekért. Épp ezért arra kérem önöket, nézzük meg a 
költségvetést, milyen átcsoportosításokat lehet majd megtenni annak érdekében, 
hogy akik most majd az utcára fognak kerülni, mert az utcára fognak kerülni 
sajnos ezek az emberek, igenis, hogy segítséget tudjunk nekik nyújtani, és 
igenis legyen egy olyan munkacsoport, aki megnézi azt, akár ellenőrzi azt, 
hogyha panasz érkezik be a végrehajtók munkájára, az ellen közösen fel tudjunk 
lépni. Ez egy olyan helyzet, ami egyszerűen tényleg, tehát hogyha 
belegondolunk, hogy nézzük csak ezt a kétszáz ingatlant, amiről most itt. Ha ez 
a kétszáz ingatlanból kiköltöztetik most az embereket, az nem azt a kétszáz 
családot fogja csak érinteni. Ez ugyanolyan, mint amikor van egy nagyobb cég, 
és ott tömeges elbocsátások vannak, nem csak azt az elbocsátott embereket 
érinti, ez az egész várost, az egész városnak a gazdasági helyzetét érinti. És 
igenis hiszem azt, hogy közösen fel tudunk ez ellen lépni. Erre kérem önöket. 
Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Ezek a gondolatok, amelyeket ön megfogalmaz, 
mélyreható gondolatok. Érdemes rajta elgondolkodni. De hadd tájékoztassam 
önt, kedves képviselő-társam, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata nagyon sokat tesz az itt élő emberekért. Különös tekintettel a 
tegnapi napra, amikor a Védőháló keretein belül megint több millió forintot 
sikerült szétosztani. Ez mindösszesen négymillió forint volt, és pont azokat az 
embereket igyekszik a Védőháló segíteni, akikről ön beszélt. Nagyon sok 
esetben, akár a hajléktalan kérdésben is nyilván nem egy önkormányzat tehet 
arról, ha valaki ilyen helyzetbe kerül. Van egy régi sportoló barátom, aki 
hajléktalanná vált, ő ezt kikéri magának, ő sorstalan. Tehát ezek az 
összefüggések, amelyeket ön fölvázolt, és hogyha már föltérképezték ezeket a 
lakásokat, azért azt gondolom, hogy emellé oda kellene tenni azokat a 
gondolatokat is, segítve akár a városvezetés és a közgyűlés munkáját, hogy mi a 
megoldás. Én egy hónappal ezelőtt az ön mellett ülő képviselő-társunknak 
mondtam el azt, hogy a közgyűlésben rendre, rendre azt hallom, illetve halljuk, 
hogy ebben a városban milyen rossz élni. Hogy ebben a városban minden rossz, 
gyakorlatilag mindenbe bele lehet kötni. Épp ez egyik képviselő-társam 
fogalmazta meg a halpusztulás kapcsán, hogy ugyanakkor nem láttuk a vízben 
azt az embert, aki segíthetett volna. Tehát a véleményeket elmondják, és rendre 
negatív véleményeket. És abban a szerencsés helyzetben vagyok több 
képviselő-társammal vagy a városvezetéssel együtt, hogy éppen legutóbb, talán 
emlékszik rá, Vukovár várossal kötöttünk testvérvárosi kapcsolatot. Nekem jutott 
az a megtiszteltetés, hogy végig vihettem őket a városon, bemutathattuk az 
egyetemet, a Campust, bemutathattuk a Bartók Béla Kamaraszínházat, a 
múzeumot, és bemutathattuk a sporttelepet és az épülő új kézilabda csarnok 
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lehetőségeit. És bármennyire hihetetlen az ön számára, a delegáció kedves 
vendégei elragadtatással beszéltek Dunaújvárosról. Sokszor az az érzésem, 
hogy persze a kritika, a jogos kritika az ül, azt képesek vagyunk elfogadni, és 
megértjük egyébként, de akkor, amikor ilyen hihetetlen lehetőségek előtt áll 
Dunaújváros a Modern Városok Program keretén belül. Azt, hogy folyamatosan, 
persze némi kellemetlenséggel járó útfelújítások vannak, önök erről nem 
beszélnek. Tehát mindig csak a rosszakat halljuk. És akkor hadd mondjak 
néhány gondolatot, mert közben mi is dolgozunk, higgye el! A múlt héten két 
alakulat támadta meg a Nemzeti Konzultációt. Képviselő-társam, tudja, ki volt 
az? Tudja, ki volt? A Helsinki Bizottság, a másik pedig a Jobbik. Tehát én azt 
látom, hogy egy olyan kérdésben, amikor ennek az országnak, hisz itt az első 
napirendi pontban elhangzott, hogy egy megyében megyei jogú városként 
milyen fontos szerepet játszunk az ország életében, akkor én magam is azt 
várnám el önöktől, az önök vezetőitől, hogy vegyék komolyan ennek az 
országnak a problémáit! Vegyék komolyan! Folyamatos támadásban vannak, 
lásd a plakátjaik. Ráadásul a Helsinki Bizottság, aki folyamatosan arról beszél, 
hogy a demokrácia milyen fontos kérdés, és a szólásszabadság milyen fontos 
dolog, ehhez képest, most ők akarják leállítani ezt önökkel együtt. Erre nem 
kapunk választ. De folytathatnám, a Jobbik folyamatosan azt szajkózza, hogy 
nincs itt semmiféle terv, amiről konzultációt kellene folytatni. Gyakorlatilag 
azonnali konzultációt köthetnének azokkal a baloldaliakkal, akik a bevándorlást 
is álproblémának nevezték, és a kvótákat gyakorlatilag letagadták. Képviselő úr, 
ebben az országban él, ebben a városban él. Egy fejlődő ívet mutató városban. 
Higgye el, mindannyiunk számára fontos kérdés az itt élő emberek élete és 
életkörülménye és életkörülményeinek javítása. Ahelyett, hogy ebben 
próbálnának az önkormányzat, a város segítségére lenni, ehhez képest, ahogy 
említettem, folyamatos támadásnak vagyunk kitéve. Aztán, annak ugye a Jobbik 
most konzultációt támadja, elég sok előzménye van. Ezt ön is tudja. A 
mostanihoz hasonlóan a népszavazás során is bebújtak a baloldal mögé, nem 
szavazták meg az alaptörvény módosítását, Vona Gábor pedig leokézta az első 
ezernégyszáz fős betelepítési tervet. Ugye ismeri ezt a történetet? Tehát nem 
hallom, hogy esetleg e tekintetben, vagy e kérdéskörben milyen tanáccsal élnek, 
milyen lehetőséget, alternatívát kínálnak. Tudja, képviselő úr, én ugyan 2006 óta 
politizálok, illetve vagyok a képviselői testületben, és nagyon fontos, és 
tulajdonképpen azt akarom kihozni ebből, hogy az emberekkel való 
kommunikáció kapcsán sok mindennel találkozunk, találkozom én magam is, és 
higgye el, hogy nem örülnek azoknak az utóbbi időben megfogalmazott 
gondolatoknak, amelyet épp a nyugdíjasok ellen követtek el. Csak úgy zárójeles 
megjegyzésként mondom. A konzultációban szereplő pontok olyan tervekről 
szólnak, aminek friss írásos nyoma, jogi köntösbe, előterjesztésbe foglalták őket, 
és most végrehajtanák. Mármint önök. A Jobbik pedig egész egyszerűen ennek 
a történeteknek a letagadásával van elfoglalva. Ezt vagy azért teszi, mert 
fogalma sincs, hogy milyen tervek készülnek Brüsszelben, vagy puszta 
hatalomvágyból támadják a konzultációt. Csupán azért, és nem másért, mert a 
kormány kezdeményezte. Meggyőződéssel állítom, ha önök lennének 
kormányon, valószínűleg ugyanezt tették volna. De önök kibújnak a felelősség 
alól, és nem igazán az itt élő, Magyarországon élő vagy határon túli magyarok 
dolgai a fontosak. Tehát azokból a reflekciókból, azokból a gondolatokból, 
gondolkodásmódból egyértelműen az jön le, hogy mintha önök magyarellenesek 
lennének. Ez egy érdekes történet. Látom, bólogat, valószínű, egyetért vele. 
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Szomorú azt végignézni, hogy a Jobbik végleg egy olyan napraforgó párt lett, 
amelyik mindig abba az irányba fordul, ahonnan egy kis hatalomdarabkát 
meríthet ki magának. Mostanában ez egyet jelent azzal, hogy szembemennek 
Magyarország érdekeivel. Mert tisztelt képviselő-társam, azért abban nagyon 
fontos szerepet játszanak, hogy az Európai Unióban rossz fényben tüntetik fel 
Magyarországot. Vagy nem akarják, vagy egyáltalán nem tudják megérteni, hogy 
ezzel a teljes magyarságot sújtják és bántják. Tehát ilyen szempontból én azt 
hiszem, hogy önöknek lenne min elgondolkodniuk, és önök tehetnének azért, 
önön keresztül is egyébként, hogy ezek a kérdéskörök megoldást nyerjenek. 
Nem a baloldal szoknyája alá, mögé kellene bebújni, hanem azt az ügyet 
támogatni, ami a magyarságnak fontos. Köszönöm, képviselő úr. Pintér Attila 
képviselő-társamé a szó! 
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 09:30 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
Pintér Attila képviselő: 

 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nehéz ez után a hozzászólás 
után visszatérni a helyi ügyekre. Már csak azért is, mert nehezen követtem a 
gondolatmenetet is, meg azt, hogy hogy jutottunk el a Barta képviselő úrnak a 
helyi ügyekkel kapcsolatos megjegyzésétől az országos politikáig. De hát látom, 
zajlik a kampány, úgyhogy véletlen sem szeretnék belekeveredni a Fidesz és a 
Jobbik konfliktusába. Úgyhogy ebből én inkább kimaradnék, úgyhogy majd a 
Barta képviselő úr gondolom, megteszi a reakcióját. Úgyhogy visszatérnék 
inkább a városi és a helyi ügyekre. Kettő témakörben tettem föl kérdést az elmúlt 
közgyűlésen. Az egyik ilyen témakör a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási 
Társulás működésével, annak az eredményeivel kapcsolatos kérdései, 
hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdéskör volt. Köszönettel a 
hulladékgazdálkodási társulástól, illetve a Dunanett Kft.-től is kaptam 
tájékoztatást. Nem tudom, hogy megkapta-e mindenki a tájékoztatást, de azért 
szeretném elmondani, hogy arról tájékoztatott a társulás, illetve a helyi 
szolgáltató is, hogy 2015-ös pályázat kapcsán 2016-ban sikerült aláírni a 
szerződést. Tehát egy sikeres pályázatot hajtott végre, egy tizenötmilliárd forint 
értékben a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás. E pályázat 
keretén belül kettő nagy hulladéklerakó létesül, Székesfehérváron is szelektív 
hulladékválogató, illetve Adonyban mechanikai biológiai kezelőmű, továbbá 
nyolc hulladékudvar fog megvalósulni. Ebből egy Dunaújvárosban, ehhez 
kapcsolódóan pedig jelentős mennyiségű gyűjtő- és szállítójármű kerül 
beiktatásra, üzemeltetésre annak érdekében, hogy a rendszert kiszolgálja, illetve 
pályázati forrásból valósul meg az ún. kétedényes gyűjtési rendszer. Ehhez 
szükséges gyűjtőedények a lakosság számára átadásra kerülnek.  A 
tájékoztatás alapján a folyamat az 2018-ban fog megindulni. Jelen pillanatban 
tervezési, illetve közbeszerzési fázisban van. Nagyjából ugyanezt a tájékoztatást 
adta a helyi szolgáltató is. Egyetlen hiányérzetem van a rendszerrel 
kapcsolatban. Már több mint tízéves munkája van ennek a Közép-Duna Vidéki 
Hulladékgazdálkodási Társulásnak, ahol a Dunanett Kft., illetve a város hol 
erősebb, hol gyengébb pozícióban szerepelt, most inkább a gyengébb 
pozícióban vagyunk, mert itt az eredeti verzió szerint sokkal több minden valósult 
volna meg. Viszont egyetlen lába ennek a komplex, ún. komplex rendszernek 
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hiányzik, ez pedig a hulladéknak a feldolgozása. És erre a mai napig nem 
kaptam választ. Bizonyára emlékeznek rá, hogy pár évvel ezelőtt, amikor a 
Ferenczi úr ki lett nevezve a Dunanett élére, én élesen bíráltam azt a döntést, 
hogy Dunaújvárosba hulladéklerakó nem kerül megépítésre, pedig az engedély 
megérkezett. Akkor azt a választ kaptam, hogy azért nem kerül megépítésre, 
mert a szolgáltató és maga a hulladékgazdálkodási társulás is ugye azt az 
álláspontot képviseli, hogy a modern, tehát a hulladékot nem gyűjteni kell, és 
nem az a lényeg, hogy eltemessen egy idő után minket, hanem az a lényeg, 
hogy egy komplex rendszerbe a hulladék begyűjtését követően szelektálva ezek 
az anyagok újra feldolgozásra kerüljenek. Mert az újrafeldolgozás része még per 
pillanat nem látszik ebből a rendszerből, úgyhogy én továbbra is várom a választ 
akár a városvezetéstől, akár a szolgáltatótól, akár a Közép-Duna Vidéki 
Hulladékgazdálkodási Társulástól, hogy ez az ún. hulladékfeldolgozómű 
várhatóan lesz-e, és ha igen, akkor ez hol kerül megépítésre. És egyáltalán 
milyen mű ez, mert folyamatosan vita volt a társuláson belül is, illetve a városban 
is, hogy ez egy nyílt égetőmű legyen, vagy pedig egy zárt rendszerű 
feldolgozómű. Egyébként a világon mindegyikre van példa. Mindegyik jól 
működik. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy komplex hulladékfeldolgozás 
legyen, és ebből a lakosság értelmesen hasznot is húzhasson ahhoz ez a lába 
még hiányzik ennek a rendszernek. A másik ilyen kérdésem a vízellátással 
kapcsolatos volt. Történetesen azzal kapcsolatban tettem föl a kérdést, hogy az 
előző télen voltak vízellátási problémák, elsősorban azért, mert a vízvételező 
rendszer technikai állapota nem megfelelő, illetve indoklás szerint a dunaújvárosi 
vízbázisra csatlakozott olyan település, aki nem rendelkezik engedéllyel. A 
szolgáltató és a város viszonyáról a Szepesi alpolgármester úr egy rövid 
tájékoztatót ugyan itt adott az elmúlt közgyűlésen, írásban továbbra is várnék 
választ arra, hogy azokat a technikai feltételek, amik ahhoz szükségesek, hogy 
télen, a nagyon hideg időben, a nagyon alacsony vízállás mellett a magasabb 
épületekbe eljuttassuk a vizet, ezek a technikai feltételek rendelkezésre állnak-e. 
Tehát lesz-e probléma a vízellátással, vagy várható-e probléma az idén, vagy 
megtett-e mindent a városvezetés azzal kapcsolatban, hogy ezzel ne legyen 
gond. Illetve továbbra is várom a választ azzal kapcsolatban, hogy Nagyvenyim 
község vízvételezése a dunaújvárosi vízbázisról, ennek az engedélye rendben 
van-e, ez jogos-e, mert a rendelkezésre álló dokumentációk alapján ez nem volt 
egyértelmű. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, elnök úr. Felhívom szíves figyelmüket, hogy aki szeretne még 
hozzászólni az első napirendhez, a második napirendhez, az legyen kedves 
most jelezni, mert utána lezárom a napirend megtárgyalását. Írásban, Szabó 
Imre úr, Szabó Imre úr, bocsánat, Petrovickijné főtanácsos asszony, írásban 
legyen kedves majd, vonja vissza! Köszönöm. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hallgattam 
alpolgármester úr válaszát, és azon gondolkoztam, hogy nagyon, ugye 
polgármester úr a múlt közgyűlésen nekem is megjegyezte, hogy le vannak írva 
itt a gondolataim, és egy kicsit sajnáltam önt, alpolgármester úr, az előbb. 
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Történt egy felszólalásom három dologgal kapcsolatban. Ebben a három 
dologban kezdtem egy pozitív dologgal. Másodikban is megtalálható volt az, amit 
ki szerettem volna pozitívan emelni a zebrákkal kapcsolatban. A harmadiknál 
pedig a végrehajtásokkal kapcsolatban szándékosan úgy kezdtem, hogy nem 
szeretném megkeresni most a felelősöket, és abba, hogy hogy jutottunk el idáig. 
Egy olyan mondatom nem volt ebben a témában, ami az önök, vagy akár a fönti 
fideszeseknek, az országgyűlési képviselők, illetve államtitkárok munkáját 
kritizálta volna. Csak a végrehajtók ellen szólt, és egy közös összefogásra 
buzdított. Erre föl ön az elmúlt, most már több mint egy éve ülök itt, nem volt 
olyan felszólalásom itt az első napirendeknél, ahol pozitív dolog nem történt 
volna meg. Önnek egy előre leírt papíron ott szerepelt, hogy csak a támadás, 
csak a rosszak, és csak a rosszak. Ön mondta az előbb, alpolgármester úr, ne 
nézzen most így! Furcsának tartom ezt, megmondom őszintén. Most Pintér Attila 
képviselő úrnak tökéletesen igazat adok, hogy az országos dolgokat így ide 
behozni, ráadásul a három helyi témában, nagyon szerencsétlen dolog, nem 
tartom jónak, és nagyon szeretném kérni önt, önöket arra, hogy a későbbiekben 
is, nem baj, hogyha jönnek támadások, azok jöjjenek, hiszen akkor végezzük jól 
a munkánkat, hogyha önöktől a támadások jönnek. De legalább akkor, ha 
elmondok valamit, akkor próbáljon meg arra reagálni, erre kérem önt, 
alpolgármester úr. Teljesen másról szólt az ön reakciója, és hogyha nem 
végigolvasta volna a szöveget, hanem a teremben ülők arcát is nézte volna itt, 
akkor látta volna, hogy miről beszélek. Higgye el, hogy sokkal hitelesebben is 
lehetett volna választ adni nekem erre a felszólalásomra. Ami pedig azt illeti, 
hogy adjunk megoldásokat is, pont a kilakoltatásokkal kapcsolatban most 
kaptam egy olyan választ, készül egy olyan beadvány, ami a dunaújvárosi nem 
lakott önkormányzati lakásokról szól. Jegyző asszonyt kerestem meg vele, a mai 
napon át is vettem ezt a választ. Fel fogjuk térképezni, hogy milyen lehetőségek 
vannak azon kilakoltatott vagy kilakoltatásra váró családok számára, akik 
önhibájukon kívül kerültek ebbe a helyzetbe. Tehát nagyon szépen kérem, hogy 
gondolja át legközelebb ezt a választ, hogyha önre kerül a sor, vagy éppen ön a 
soros. És úgy válaszoljon majd arra, tehát arra tessék válaszolni. Sokkal 
könnyebben haladunk majd előre. Tehát egyrészt a városlakóknak is az a jó, 
egyrészt itt az önkormányzat munkáját is azzal segítjük, és nem kerül 
esetlegesen olyan sajnálatra méltó helyzetbe, mint amibe itt az előbb. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Engedtessék meg, képviselő úr, hogy az ülést vezető ez esetben, a humán 
ügyekért felelős alpolgármester úr megválasztja, hogy milyen témákat kíván 
szóba hozni. Különös tekintettel arra, hogy remélem, hogy ezt az itt jelen nem 
lévő Szabó Zsolt képviselő úr is hallotta mindezt, amit ön mondott. Hiszen pont 
Szabó Zsolt PM-es képviselő úr szokott az lenni, aki csak és kizárólag szinte az 
országos politikát fűzi bele az első napirendnél tett hozzászólásába. Tóth 
Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Alpolgármester Úr! 
Nagyon szép régi időket említett ön itt a felolvasás közben, én emlékszem rá, 
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amikor párttaggyűlésre jártam, kötelező felolvasások voltak. Elő volt írva, hogy 
mit kell felolvasni, mit kell elmondani. Én köszönöm, és nem is akarok ezzel 
többet foglalkozni, csak az emlékeimben szedtem elő. Én arra kérem önöket, 
kezdődik a választási kampány, foglalkozzunk már a város érdekeivel, amit ön 
mondott, építsünk járdákat, építsünk különböző dolgokat, fejlődjön ez a város! 
Azért vagyunk itt, a többit a politika majd eldönti meg a választópolgárok. Tisztelt 
Polgármester Úr! A múltkori közgyűlésen feltettem egy kérdést, hogy képviselő 
fogadóórát tartottam az Arany János iskolában. Köszönöm szépen a gyors 
reagálást. Másnap kint voltak az iskolában felmérni a dolgokat, de sajnos még 
mindig nincs megoldva. Várjuk a vállalkozási szerződést. Bízok benne, hogy az 
őszi szünetre el fog készülni. Most nem esik be az eső, nincs eső, de bízom 
benne, hogy hamarosan meglesz ez a dolog. Ebben a hónapban is tartottam 
fogadóórát. Más helyen tartottam, ugye a Népfőiskolába nem tudtam bemenni, 
ezért most a Pentelei Klubházban tartottam a fogadóórámat. Nagyon szeretném 
kérni, segítsen abban, hogy ezt a klubhelyiséget föl tudjuk újítani. Se a világítás, 
se a szigetelés, se az ablakok, méltatlan, megint azt mondom, hogy méltatlan a 
körülmény, hogy ott külföldiek előadást tartanak, énekelnek, és egyéb más miatt. 
Úgy tudom, az egész felújítás hétmillió forintba került volna, erre volt is már, erre 
a DVG Zrt. tett is ajánlatot. Ugye ott a tetőt kicseréltük, megcsináltuk és egyéb 
más dolgokat, szeretném kérdezni, tudom, hogy várunk arra, hogy a malommal 
mi fog történni, hogyan tovább, mikorra lesz meg, de ott nagyon sok olyan idős 
ember ott foglalkozik énekkarral és egyéb más, rendbe kéne hoznunk ezt a 
helyiséget mindenféleképp. Nagyon szeretném kérni, hogy ezt lehetőség szerint 
meg lehessen oldani. Köszönöm szépen. Én csak ennyit szerettem volna 
mondani. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Reagálnék nagyon röviden. Igen, az Arany János iskola felvetését 
mai nap megnézzük, hogy hol tart a dolog. Tekintettel arra különösen, hogy 
vasárnaptól az az igazán csúnya őszi idő fog következni az előrejelzések 
alapján, és ugye a munkára jó lehetőséget ad egyébként az őszi szünet, így 
napokon belül az alap- és középfokú intézmény, oktatási intézményeinkben ugye 
megkezdődik. A Pentelei Klubházban én magam is sok rendezvényen részt 
veszek. És teljesen jogosnak tartom a felvetését, tehát az az épület az eléggé 
kihasznált, ugyanakkor lelakott. Tehát kihasznált abban az értelemben, hogy 
nagyon jól fogalmazta, nagyon sok rendezvény van. Bizony-bizony határon túli 
testvértelepülésekről énekesek, fellépők is megjelennek újra hagyományos 
pentelei rendezvényeken. Tehát mindenképpen megérett az az ingatlan egy 
felújításra. Gazdasági ügyekért felelős alpolgármester úré a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Először is Pintér Attila képviselő 
úrnak szeretnék választ adni, hogy úgy érzem, hogy mi mindent megteszünk, 
hogy biztonságos legyen akár a víz-, akár a távhőellátás. Ugye a Modern 
Városok Program keretében egy új csápos kutat, illetve egy jelentős mennyiségű 
vezetékcserét is végre szeretnénk hajtani. Én megígérem önnek személyesen, 
minden közgyűlésre meg van hívva Dunaújváros Megyei Jogú Város 
tulajdonrészét képező kft.-nek az ügyvezetője. Eddig nem tette tiszteletét. Én a 
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novemberi közgyűlésre személyesen fogom meghívni, és megkérem, hogy 
tartson egy beszámolót a víz-, illetve a távfűtés helyzetéről Dunaújvárosban 
napjainkban önöknek, mert az ő szava sokkal szavahihetőbb és szakmailag 
sokkal megalapozottabb. Tisztelt Barta képviselő úr! Még mielőtt a 
városlakókban az maradna meg az ön felszólalásakor, hogy az itt ülő többség 
vagy a város vezetése lelketlen, szívtelen, csúnya emberekből áll, mi nagyon 
sokat foglalkozunk ezzel a helyzettel. Én úgy gondolom, hogy minden embernek, 
akinek a kilakoltatás egy sorscsapás, egy emberi tragédia, de meg kell nézni, 
hogy hogyan jutottak el odáig. A hitelekről én nem beszélek, a hitelezésről. Én 
csak arról beszélek, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Városának kb. több mint 
ötvenmillió forinttal tartoznak olyan renitens nem fizető emberek, akik nem 
hajlandók sem a rezsit, sem a lakbért, semmi közüzemi díjat fizetni. Van olyan 
ember, aki több mint kétmillióval tartozik. Ön azt mondta, hogy ez kétszáz 
ember. Tehát mondom, tegyük félre, aki hitel meg egyéb miatt van, és mi van a 
többi több ezer családdal, aki a gyermekétől vonja el, nem megy el nyaralni, a 
gyereknek nem veszi meg a legdrágább játékokat, és rendesen fizeti a rezsit, 
mert rendes ember. Azokkal szemben nekünk nem kell, őket nem kell 
megvédenünk? Egy olyan lavinát indítunk el, képviselő úr, aminek soha nem 
lesz vége. Hogyha most átvállaljuk a tartozásokat meg egyebeket. Higgye el 
nekem, az emberek sportot fognak csinálni belőle, hogy úgyis majd az 
önkormányzat kifizeti helyettük a rezsit! Ez nem jó irányba vezet. A másik pedig, 
tájékoztatnám, Magyarországon törvények szerint élünk 1989 óta. Tehát nem 
úgy van, hogy a polgármester úr átszól a végrehajtóknak, hogy fiúk álljatok már 
le. Itt törvények vannak, minden állami szervnek, végrehajtóknak, ügyészségnek, 
bíróságnak, hivataloknak megvan a maga törvényes működési rendje. Maximum 
egyeztethet velük, vagy egyeztetünk a végrehajtókkal, de én nem mondhatom, 
hogy állítsa le a végrehajtást. És igen, mi foglalkozunk a kilakoltatással, de és 
minden egyes kilakoltatást, amit kértünk, és mi már nagyon régen kértünk, mi 
mindent megvizsgálunk emberileg, de a notórius nem fizetőkkel, akik sportot 
csinálnak belőle, igenis valamit kell a többi, rendes fizető, magyar, dunaújvárosi 
polgár érdekében tenni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném önöket 
tájékoztatni a legutóbbi ülés óta eltelt időszak néhány fontosabb eseményeiről, 
városi eseményéről. Ugye szeptember 21-én volt a szeptemberi rendes 
közgyűlésünk, amelyik héten is egyébként zajlott, a mobilitási hét rendezvényei 
zajlottak a városban, és ennek záró rendezvénye volt szeptember 22-én az 
autómentes nap, szeptember 22-én, pénteken, és ezzel párhuzamosan a 
Vasvári iskola előtti parkban is színes programokkal várták a gyerekeket. „Itthon 
vagy! Magyarország, szeretlek!” Köszönöm szépen a Tourinform cégünk 
valamennyi munkatársának, akik részt vettek, és megszervezték ezt a 
hagyományos, egyfajta ilyen nyárbúcsúztató, ősznyitó rendezvényt a Városháza 
téren. Igazán, ismét elmondhatjuk, hogy nagy sikerrel, igen nagy érdeklődő, igen 
nagy létszámban követték a tisztelt dunaújvárosiak a programokat. És ugye 
vasárnap, szeptember 24-én egy Szent Mihály napi tűzgyújtással zárult a 
rendezvény. Fővédnöke voltam egy, a város szempontjából ritka, de fontos 
eseménynek szeptember hónap végén. Mégpedig Dunaújvárosban tartották a 
szolgálati kutyák, úgymond a büntetésvégrehajtásban „alkalmazott” szolgálati 
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kutyák és gazdáiknak, vezetőiknek, kiképzőiknek a nemzetközi versenyét a 
Pálhalmai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet szervezésében. Az idén 
ötéves a református egyház által működtetett és önkormányzati ingatlanban 
működő drogambulanciánk, amely óvárosban működik. Ennek alkalmából egy 
nagyszabású rendezvényt tartottak szeptember 29-én, ahol is önkormányzatunk 
képviseletében Lőrinczi Konrád bizottsági elnök úr jelent meg, és további 
támogatásáról biztosította az intézmény vezetőit. Dr. Galambos Dénes 
országgyűlési képviselő fővédnökségével, Lassingleitner Fruzsina képviselő 
asszony szervezésében zajlott immár hagyományosan nagy sikerrel, szintén 
nagy érdeklődés keretében a második egészségnap a Petőfi Sándor Általános 
Iskolában. Október elseje az idősek világnapja. Ebből az alkalomból egy 
sajtóközlemény formájában köszöntöttem Dunaújváros valamennyi szépkorú 
polgárát nemcsak polgármesterként, magánemberként is kifejezetten fontosnak 
tartom, hogy meghallgassuk az idős generáció bölcsességeit, hogy együtt 
tehessük szebbé városunk és hazánk jövőjét. Itt jegyzem meg zárójelben, hogy 
még mindig várjuk Vona Gábor bocsánatkérését, amellyel megsértette a 
dunaújvárosi és valamennyi magyar nyugdíjast. De számunkra elegendő, ha 
Pintér Tamás képviselő úr vagy Barta Endre helyi önkormányzati képviselő 
megteszi ezt a bocsánatkérést. Október elsején, vasárnap rendezték meg a 
„Tízezer lépés Érted és Értük” elnevezésű jótékonysági sétát, melynek lényege, 
hogy ötszáz forintos részvételi jeggyel lehet támogatni a dunaújvárosi kórházat, 
ez esetben a megcélzott kórházon belüli osztály a kórháznak a gyermekosztálya 
volt. Október 6-án a nemzeti gyásznapon megemlékezés zajlott, ugye október 6-
án, pénteken a ’48-as emlékműnél. Megköszönöm a Bánki középiskola 
résztvevő diákjainak a műsorát, valamint a Lorántffy középiskola 
igazgatónőjének, Pocsainé Varga Veronika ünnepi beszédét. Múlt héten, 
csütörtökön Sárbogárdon Homolya Róbert államtitkár úr, Varga Gábor 
országgyűlési képviselő, a térség országgyűlési képviselője, dr. Dorkota Lajos 
elnök úr, valamint dr. Galambos Dénes országgyűlési képviselő úr egy nagyon 
komoly eseményen egy nagyon fontos dolgot jelentettek be, mégpedig az M8-as 
gyorsforgalmi út előkészítése, amely az M7-es autópálya és a 710-es főút új 
csomópontjától a dunaújvárosi Pentele-hídig, onnan pedig Kecskemétig húzódik 
majd. Itt hatástanulmányok készítésére, illetve a szükséges hatósági engedélyek 
beszerzésére kormányzati támogatásból több mint tízmilliárd forint áll 
rendelkezésre. Köszönöm a kormányhivatal szervező munkáját a mellrák elleni 
séta apropóján, erre a sétára Dunaújvárosban is sor került a múlt héten, 
szombaton, amely a prevencióra, a megelőzés fontosságára hívta fel a 
figyelmet. És ezen a héten, hétfőn volt, október 16-án volt az európai 
újraélesztési nap, és ezen a napon városunkban is nagyon fontos esemény volt 
a helyi mentősök szervezésében, mégpedig a dunaújvárosi mentőállomás 
dolgozói egész nap várták az önkénteseket, akik az újraélesztés jelentőségével 
szerettek volna megismerkedni. Ez nagyon fontos dolog, és köszönöm a 
mentőállomás ebben való, mindig is aktív tevékenységét. Tisztelt Képviselő 
Hölgyek! Tisztelt Képviselő Urak! Alpolgármester Urak!  
 
Akik támogatják az első napirendet, az kérem, igennel szavazzanak! 
 

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 
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Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Barta 
Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
644/2017. (X.19.) határozata 

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

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

Előadó:  a polgármester 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a második napirendi pont megtárgyalására, mely jelentés a lejárt 
határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról. 
 
Hozzászólások hiányában legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
645/2017. (X.19.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

…/2017. (……) „az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól 
és kötelezettségeiről” szóló önkormányzati rendelete megalkotására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól szóló rendelet 
megalkotására kerül sor. Felhívom szíves figyelmüket, hogy egy új 
rendelettervezetet kaptak a közgyűlés elején.  
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Legyenek kedvesek szavazni! A pozitív döntéshez minősített többségre van 
szükség. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – megalkotta a 30/2017. (X.20.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat a sportlétesítmény bérleti díjának pályázati támogatási rendszeréről 

szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

A következőben módosítanánk a sportlétesítmény bérleti díja pályázati 
támogatási rendszeréről szóló helyi rendeletünket. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – megalkotta a 31/2017. (X.20.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
6. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 

számáról szóló 21/2016. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok 
számáról szóló helyi rendelet módosítására kerül sor törvény általi kötelezettség 
okán. 
 
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), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – megalkotta a 32/2017. (X.20.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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7. Javaslat a Dunaújvárosi Eredménytérkép elkészítésére vonatkozó vállalkozási 
szerződés megkötésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott:  Kapitány Gergely, a K&K Produkció Bt. vezető tisztségviselője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Dunaújvárosi Eredménytérkép elkészítésére vonatkozó vállalkozási szerződés 
megkötésére kerül sor. Üdvözlöm tisztelettel Kapitány Gergely urat, a K&K 
Produkció Bt. vezető tisztségviselőjét és kollegáját, hogy eljöttek az ülésre. 
Tanácskozási jogot már biztosítottuk. Hozzászólás hiányában, aki támogatja a 
javaslatot, kérem… Állj! Bocsánat! Megkérném osztályvezető urat, mint 
előkészítőt, hogy felhívnám a figyelmüket, hogy a vállalkozási szerződés 
aláírásánál módosítsuk a határidőt, mert az egy vasárnapi nap, az október 29-e. 
Mondjuk 27-e, péntekre nyilván vagy 30-a, hétfő. Köszönöm. 
 
Akkor ezzel a kiegészítéssel, 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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

646/2017. (X.19.) határozata 
a Dunaújvárosi EredményTérkép elkészítésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a város területén 
végrehajtott fejlesztések egyszerű, átlátható, könnyen értelmezhető web-alapú térképen 
(Dunaújvárosi EredményTérkép) kerüljenek megjelenítésre, amely térképet 
hozzáférhetővé tesz az önkormányzat honlapján. 

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

meghatározott cél megvalósításához szükséges, a határozat mellékletét képező 
vállalkozási szerződés aláírására, felkéri továbbá, hogy elkészülte után gondoskodjon a 
Dunaújvárosi EredményTérkép önkormányzati honlapon történő elhelyezéséről, valamint 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
            - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
              a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:    a vállalkozási szerződés aláírására: 2017. október 27. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
EredményTérkép elkészítésére bruttó 3.000.000 Ft fedezetet biztosít az önkormányzat 
2017. évi költségvetése 5.b melléklet 24.3. Intézményi tartalék sorról történő 
átcsoportosítás útján a költségvetés 5. melléklet 18. Helyi közügyek igazgatási és egyéb 
kiadásai feladat: dologi kiadások kiemelt előirányzat sora terhére. 

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

foglaltakat a 2017. évi költségvetés rendelet soron következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

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

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

Bár ez csak formai dolog, mert nyilván jövő hét elején kerül aláírásra. 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Perényi Ottó, a Stiefel Eurocart Kft. területi igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben, hát ez egy régi szívfájdalmam. Ugye nagyon sok információs 
térkép van a városban, mind állagukat tekintve mind ismeretanyagukat tekintve 
megújításra szorulnak. Ez célozza ez a napirendi pont. Nem tudom, hogy a 
Stiefel Eurocart Kft. területi igazgatója jelen van, nincs jelen. 
 
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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

647/2017. (X.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképét megújítja.   

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

Stiefel Eurocart Kft-vel szerződéskötés céljából egyeztető tárgyalásokat folytasson le. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése olyan tartalmú szerződés megkötését 

javasolja, mely szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát az információs 
térkép elkészíttetése (megrendelése) alapján pénzbeli ellenszolgáltatás nem terheli.    

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

egyeztetések alapján meghatározott tartalmú szerződést az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság jóváhagyását követően aláírja, és ezt követően megtegye az információs 
térkép megújításával összefüggő valamennyi előkészítő munkálatot és intézkedést.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                aljegyző  
                főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető  
Határidő: a szerződés megkötésére és az előkészítő munkálatok elvégzésére: 
                2017. november 30. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A döntést meg fogjuk ismételni, a szavazást, tekintettel, hogy Tóth Kálmán 
képviselő úr ügyrendi kérdésben kért szót. Csak későn vettem észre. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Inkább ahhoz szerettem volna hozzászólni, hogy vannak még a térképen olyan 
utcáink, aminek nincsen neve feltüntetve. Ma is fogunk egy olyan napirendi 
pontot tárgyalni, ami nincsen feltüntetve, és a térképen pl. a Gőzmalom utcában 
a házszámok sem egyeznek a térképpel, tehát ezeket jó lenne, hogyha 
fölvizsgálnánk. Ennyit szerettem volna. Köszönöm. Elnézést kérek! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Itt aljegyző úr az előkészítő, legyenek kedvesek az elhangzottakat figyelembe 
venni, és akár képviselő úrral egyeztetni. 
 
Akkor most döntünk újra az információs térképek megújításáról! 
 

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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
648/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város információs térképének megújításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

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

Stiefel Eurocart Kft-vel szerződéskötés céljából egyeztető tárgyalásokat folytasson le. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése olyan tartalmú szerződés megkötését 

javasolja, mely szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatát az információs 
térkép elkészíttetése (megrendelése) alapján pénzbeli ellenszolgáltatás nem terheli.    

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

egyeztetések alapján meghatározott tartalmú szerződést az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság jóváhagyását követően aláírja, és ezt követően megtegye az információs 
térkép megújításával összefüggő valamennyi előkészítő munkálatot és intézkedést.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                aljegyző  
                főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető  
Határidő: a szerződés megkötésére és az előkészítő munkálatok elvégzésére: 
                2017. november 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló 
Radari Sporttelep telekalakítási eljárás során szükséges döntések 
meghozatalára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következőben a Radari Sporttelep telekalakítási eljárás során szükséges 
döntések meghozatalára kerül sor. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
649/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában álló Radari 
sporttelep telekalakítási eljárás során szükséges döntések meghozataláról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza azt a célt, hogy a dunaújvárosi 

365/9 és 372/19 hrsz-.-ú Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában álló ingatlanokat érintő telekalakítása, földrészletek újraosztása, telekhatár-
rendezése az alábbiak szerint történjen: 
A telekalakítás (változás) előtti állapot: 
- 365/9 hrsz.,  kivett sporttelep,   45737 m2, 
- 372/19 hrsz. a) kivett közpark 359599 m2, 
   b) kivett út    44680 m2 
   c) E     45143 m2 
   d) L       5791 m2 
   f) E     21392 m2 
   g) kivett közpark   65900 m2 
   h) kivett beép.tlen ter. 3484 m2 
   j) kivett ép. udv.     5664 m2 
   k) E   139085 m2 
   l) kivett udvar              3932 m2 
   m) kivett ép. udv.     5719 m2 
   n) kivett ép. udv.     3369 m2 
   p) E     12294 m2 
   q) kivett telephely   17927 m2 
   s) kivett telephely     5373 m2 
   t) kivett telephely   80579 m2 
   v) E     17289 m2 
   x) E   259984 m2 
   összesen          1098204 m2 
 

A telekalakítás (változás) utáni állapot: 
- 365/9 hrsz.,  kivett sporttelep,  47019 m2, 
- 372/19 hrsz. a) kivett közpark     359599 m2, 
   b) kivett út   44680 m2 
   c) E    45143 m2 
   d) L      5791 m2 
   f) E    21392 m2 
   g) kivett közpark  65900 m2 
   h) kivett beép.tlen ter.3484 m2 
   j) kivett ép. udv.    5664 m2 
   k) E           139085 m2 
   l) kivett udvar             3932 m2 
   m) kivett ép. udv.    5719 m2 
   n) kivett ép. udv.    3369 m2 
   p) E    12294 m2 
   q) kivett telephely  17927 m2 
   s) kivett telephely    5373 m2 
   t) kivett telephely  80579 m2 
   v) E    17289 m2 
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   x) E           258702 m2 
   összesen        1096922 m2 
 

A telekalakítás során a telkek összterülete nem változik, a tulajdoni jogállás változatlan 
marad. Részletesen jelen határozat mellékletét képező változási vázrajz szerint. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 

pontban megnevezett ingatlanok esetében a telekalakítási eljáráshoz Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata nevében a tulajdonosi jogokat teljes körűen 
gyakorolja. 

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

pontban megnevezett telekalakítási eljáráshoz szükséges intézkedéseket tegye meg, a 
szükséges dokumentációt állítsa elő, írja alá és küldje meg a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya részére.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhívja a polgármester 

figyelmét, hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 27.  
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat a Modern Városok Program keretében az „élményfürdő felújítása” 

elnevezésű beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Modern Városok Program keretében élményfürdő felújítása elnevezésű 
beruházás kivitelezőjét választja meg a közgyűlés! Minősített többséget igényel 
a döntés. Önöké a döntés lehetősége! 

 
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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
650/2017. (X.19.) határozata 

a Modern Városok Program keretében az “élményfürdő felújítása” elnevezésű 
beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról 
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok keretén belül „új városi fürdő- és 
vízisport centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” 
című projektben az „Aquantis élményfürdő felújításának” kivitelezési munkáinak 
elvégzésére határozat mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően a DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 
460.000.000, Ft, + ÁFA, összesen bruttó 584.200.000,- Ft, azaz 
ötszáznyolcvannégymillió-kettőszázezer forint vállalkozási díjért, melyből a 2017. évi 
költségvetés terhére 116.840.000,- Ft előleg összege és a 2018. évi költségvetés 
terhére 467.360.000,- Ft összeg kerül elszámolásra. 

 
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 31.  

 
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 2018. évi tartalék sorról a 
2017. XII.31-i lejáratú kezesség fedezet lejártát is figyelembe véve átcsoportosítással 
megelőlegezi úgy, hogy a támogatási összeg kiutalását követően a tartalék forrás 
visszarendezésére kerül sor. Az átcsoportosított forrás előirányzatát a költségvetési 
rendelet 7.a melléklet 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek 
kiadásai alcím alatt létrehozott új soron, „Élményfürdő felújítása” elnevezéssel 
szerepelteti. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 31.  

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évben a jelen határozat 

mellékletét képező szerződés szerinti előleg: bruttó 116.840.000,- Ft összeg 
kiegyenlítéséhez felhatalmazza a polgármestert a magyar államkötvény visszavételére. 

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

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet módosításakor, illetve a 
2018. évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
             a jegyző 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
11. Javaslat az Élményfürdő fenntartási költségei és helyi adó megfizetéséhez 

szükséges forrás biztosítására 
 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szintén élményfürdő, fenntartási költségek és helyi adó megfizetéséhez 
szükséges forrás biztosítása. 
 
Szavazásra kerül sor! 
 

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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

651/2017. (X.19.) határozata  
 az Élményfürdő fenntartási költségei és helyi adó megfizetéséhez szükséges forrás 

biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az Élményfürdő 
megvásárlása tárgyban megkötött adásvételi szerződésben rögzítettek szerint az 
önkormányzat Eladó részére megfizette a birtokba adás napját követő időszakra 
időarányosan kiszámított 2.686.443,-Ft helyi adót és úgy határoz, hogy utólagosan forrást 
biztosít az önkormányzat 2017. évi költségvetése 5. a. melléklet 14.1. Munkahelyteremtő 
támogatás keretből történő átcsoportosítással az 5. melléklet 14. feladat 5. egyéb 
kiadások kiemelt előirányzat csökkentésével, az 5. melléklet 14. feladat 3. dologi kiadások 
kiemelt előirányzat növelésével egyidejűleg. 

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

fenntartásával járó költségekre 2017. évben bruttó 2.000.000,-Ft összegben forrást biztosít 
az önkormányzat 2017. évi költségvetése 5. a. melléklet 14.1. Munkahelyteremtő 
támogatás keretből történő átcsoportosítással az 5. melléklet 14. feladat 5. egyéb 
kiadások kiemelt előirányzat csökkentésével, az 5. melléklet 14. feladat 3. dologi kiadások 
kiemelt előirányzat növelésével egyidejűleg. 
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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 

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

pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe. 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 

 
12. Javaslat a dunaújvárosi 664 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 

Baracsi út 47. szám alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület 
elnevezésű ingatlan megvásárlására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Baracsi út 47. szám alatt található kivett lakóház ingatlan megvásárlása, ugye 
ez az önkormányzati vendégházunk.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
652/2017. (X.19.) határozata  

a dunaújvárosi 664 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a Baracsi út 47. szám 
alatt található kivett lakóház, udvar, gazdasági épület elnevezésű ingatlan 

megvásárlásáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy elfogadja, Kiss 
Györgyné, Nagy István, valamint Kiss György, a dunaújvárosi 664 helyrajzi számon 
nyilvántartott, természetben a Baracsi út 47. szám alatt található kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület elnevezésű ingatlan tulajdonosai eladási ajánlatát, azaz per, teher-és 
igénymentes állapotban 19.000.000- Ft, azaz  Tizenkilencmillió forint vételárért meg 
kívánja vásárolni az ingatlant, a „Baracsi úti Arborétum további fejlesztése” céljából. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy tudomással bír arról hogy 
az ingatlant holtig tartó haszonélvezeti jog, valamint özvegyi jog terheli Nagy István 
javára, ezen jogokat törölni kívánja, az eladók hozzájárulásával, a 0587812 számon 
nyilvántartott halotti anyakönyvi kivonat alapján. 

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

pontban meghatározott ingatlanra vonatkozó, a határozati javaslat mellékletét képező 
adásvételi szerződés megkötésére. 

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

ingatlan megvásárlására 19.000.000.-, azaz Tizenkilencmillió forint összegben forrást 
biztosít a Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete 7b. mellékletében 
létrehozott új sor: Vagyonkezelési feladatok: Ingatlanvásárlás előirányzat sora terhére, 
továbbá 35.000.- Ft, azaz harmincötezer forint összeget biztosít Nagy István tulajdoni 
hányadára eső vételár postai úton történő kézbesítésére a 2017. évi költségvetés 5. 
melléklet: Vagyonkezelés dologi kiadás sora terhére, az 5b. Tartalékok melléklet: 25.7. 
Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész előirányzat sor terhére történő átcsoportosítás 
útján. 

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

határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
pénzügyi teljesítésről az adásvételi szerződésben megjelölt időpontig, valamint felkéri a 
polgármestert jelen határozat közlésére. 

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

tulajdonának megszerzését követően, a Modern Városok Program keretein belül az 
ingatlannal kapcsolatos további intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 
           - adásvételi szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való közlésétől 
                  számított 30 napon belül 

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

kötelezettségvállalást a 4. 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 költségvetés módosításának időpontja 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

13. Javaslat a TOP-6.5.1 Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése 
c. projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése kivitelező, pályázat 
kivitelező kiválasztás. 
 
Tessék szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
653/2017. (X.19.) határozata 

a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai 
fejlesztése c. projektben tervezett  beruházás kivitelezőjének kiválasztásáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00002 Petőfi Sándor 
Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése c. projektben tervezett beruházási 
tevékenység elvégzésével a határozat 1. sz. mellékletét képező vállalkozási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 
1.) bízza meg 182 191 516,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 231.383.225,- Ft, azaz 
kettőszázharmincegyezer-háromszáznyolcvanháromezer-kettőszázhuszonöt forint 
vállalkozási díjért. 

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

pontban megjelölt szerződések aláírására, a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételére, a pénzügyi teljesítésre. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2017. október 31.  

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

kötelezettségvállalásra a 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendelete 7.a melléklete 23. Pályázati és egyéb támogatással 
megvalósuló projektek kiadásai 11. TOP 6.5.1 Petőfi Sándor Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztése során, valamint a pályázati forrás fedezetet biztosít oly 
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módon, hogy a támogatási összeg terhére a költségvetési bevételek pályázati forrás 
terhére történő egyidejű növelésével – 15 383 225,- Ft összeggel növelni szükséges. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2018. július 31. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1 és 2. pontban 

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző 
               - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
14. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára, a támogatási szerződés elfogadására 
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 
Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Kézilabda Akadémia beruházás, tehát a kézilabda csarnok beruházás 
megvalósításával kapcsolatos döntések meghozatala, a támogatási szerződések 
elfogadása. Én jegyző asszonyt megkérem, hogy itt van Sági úr, hogy írjunk egy 
levelet a DV N Zrt. ügyvezetőjének. Tehát vannak olyan Modern Városokkal, 
beruházásokkal, nagyberuházásokkal kapcsolatos napirendek, ahol alap lenne 
számomra, hogyha az ügyvezető úr elfoglalt, akkor is valakivel képviseltesse 
magát. Ahogy az intézményvezetőink nagyon nagy tisztelettel itt ülnek, végig 
ülnek, megvárják a napirendjüket, teljesen korrektül, ereszkedjen már le néha 
Sági úr is a földre! Tudom, hogy egy másik szférában él. Ereszkedjen le néha a 
Sági úr a földre, és tisztelje meg azzal a közgyűlést a maga egyszerűségével, 
hogy ugyan ha megtiszteli, akkor sem tud az alkalomhoz illően felöltözni, de 
legalább részt vesz, és esetleges felvetésekre választ tud adni a közgyűlésen. 
Hála Istennek ilyen felvetés most nincsen. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

654/2017. (X.19.) határozata 
dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó döntések 

meghozataláról, a támogatási szerződés elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával visszavonja 630/2017. 

(IX.28.) határozatát. 
 
2. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a 

dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztés (továbbiakban: fejlesztés) 2017. évi forrását 
2000,0 millió. Ft (2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg. Magyarország 2018. 
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény alapján a fejlesztésre 2000,0 
millió forint (2018. évi forrás) keretösszeget irányzott elő. Magyarország Kormánya a 
dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási megvalósítási programjáról szóló 
1612/2017. (IX.5.) Korm. határozatával egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
beruházási programjával és koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió 
forint összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években, így a 2019. 
évben a fejlesztésre 1994,05 millió forint rendelkezésre állásáról döntött. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja azt a célt, 

hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2. pontban szereplő 
keretösszegű támogatásban részesüljön a „dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás 
megvalósítása” érdekében.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a határozat 

mellékletében szereplő támogatási szerződést és annak feltételeit. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés tervezet aláírására és utasítja, hogy gondoskodjon a követelés 
nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. október 27. 
           - a szerződés megkötésére: 2017. november 30. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2017. évi 

költségvetés módosítása során az 1.993.024.000,-Ft- tranzakciós illetékkel csökkentett- 
összeget, valamint a 2018-2019. évi költségvetés tervezésénél az 2. pont szerint 
összeget vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 

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

Hát, azért csak egy hatmilliárdos beruházásról van szó. És remélem, eljut az 
üzenetem. 

 
15. 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 bírálóbizottságának elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Dunaújváros labdarúgó-létesítmény fejlesztés II. ütem közbeszerzési eljárás 
megindítása. Újra a Sági úr, mondja a jegyző asszony. Igen. Érzékelem. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

655/2017. (X.19.) határozata 
a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem keretében, kivitelező 

kiválasztása” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás megindítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 587/2017.(IX.21.) határozatát visszavonja 

jelen határozatával. 
 
2. A Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztésére az egyes állami és 

önkormányzati sportkultúra-fejlesztési beruházások forrásszükségleteinek biztosításával 
kapcsolatos további intézkedésekről szóló 2041/2015. kormányhatározat a fejlesztés 
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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. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával 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 jelen határozat 
mellékletét képező ajánlattételi dokumentációban foglaltak szerint. 

 
4. DunaújvárosMegyeiJogúVárosKözgyűlése felhatalmazza a polgármestert 3. 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. november 20. 

 
5. 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. október 27. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. pontjában meghatározott 
közbeszerzési eljárás becsült értékét nettó 637.137.658,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 
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 
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bruttó 373.252.722,-Ft-ra a támogatási szerződés ( 400 millió Ft) megkötéséig nincs 
fedezet. 
 

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

 
8. 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. 

 
9. 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 

 
10. DunaújvárosMegyeiJogúVárosKözgyűlése 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.) 
 
16. Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában 
megkötött Tervezési Szerződés módosítására (részteljesítési határidők 
módosítása) 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közlekedésfejlesztés pályázat tervezési szerződés módosítására kerül sor. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 



47 
 

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), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
656/2017. (X.19.) határozata 

a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló 
közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött 

Tervezési Szerződés módosításáról (részteljesítési határidők módosítása) 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában 
megkötött Tervezési Szerződésszerinti egyes részteljesítési határidőket– a 
végteljesítési határidő módosítása nélkül – módosítsa. 

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

mellékletét képző szerződésmódosítás aláírására. 
  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

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

Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. november 10. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

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

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A LIMES-szel, a LIMES helyszínek fejlesztésével összefüggő pályázat 
benyújtásával kapcsolatos döntések.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra kerül sor! 
 

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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
657/2017. (X.19.) határozata 

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

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a GINOP – 7.1.6.-16 

kódszámú világörökségi helyszínek fejlesztése című pályázaton a Dunaújváros MJV 
Önkormányzatát megillető keretösszeg költségének erejéig vállalja a pályázaton való 
részvételt. 

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

közlésére a Budavári Kft.-vel.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 

    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztályvezető 
Határidő: 2017. október 25. 

 
18. Javaslat Rácalmás településrendezési eszközeinek módosításának előzetes 

véleményezésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rácalmás város településrendezési eszközök módosítás előzetes 
véleményezés. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
658/2017. (X.19.) határozata 

Rácalmás településrendezési eszközeinek felülvizsgálatának 
előzetes véleményezéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rácalmás településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálatát tudomásul veszi és az egyeztetési folyamatban továbbra is részt kíván 
venni. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatja Rácalmás Önkormányzatát, 

hogy a településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során vegye figyelembe 
Dunaújváros településszerkezeti tervét, mely a 
https://dunaujvaros.hu/dunaujvaros_megyei_jogu_varos_kozigazgatasi_teruletenek 
rendezesi_terve weboldalon megtalálható. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a határozat 
közlésére Rácalmás polgármesterével.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztályvezető 
Határidő: 2017. október 25. 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és Iváncsa Község 

Önkormányzata között kötendő szándéknyilatkozat elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendnél megkérném szépen Szepesi alpolgármester urat, hogy 
egy nagyon röviden tájékoztasson bennünket arról, illetve tájékoztassa a 
közvéleményt, hogy mi is ennek a nagyon komoly jelentősége, hogy 
Dunaújváros Önkormányzata és Iváncsa Község Önkormányzata között 
szándéknyilatkozat kerül elfogadásra. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tiszelt Polgármester Úr! Iváncsa Önkormányzata úgy 
határozott, hogy létrehoz egy logisztikai központot Iváncsa területén, és mivel 
Iváncsa még ezzel nem találkozott, és nehéz elindulni neki, együttműködési 
megállapodást kíván kötni Dunaújváros Megyei Jogú Várossal a logisztikai 
központ előkészítésével, tervezésével, kivitelezésével kapcsolatosan, és ezért 
már előre megkötjük azt az együttműködési megállapodást, ami Rácalmás Város 
Önkormányzatával van, hogy a létrehozandó új logisztikai központból származó 
bevételek után az iparűzési adót megosztjuk 50-50% arányban. És ehhez 
segítséget nyújtunk az új logisztikai központ létrehozásához.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Így van.  
 
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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
659/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros MJV Önkormányzata és Iváncsa Község Önkormányzata között kötendő 
szándéknyilatkozat elfogadásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Dunaújváros MJV 
Önkormányzata Iváncsa Község Önkormányzatával logisztikai központot hozzon létre 
Iváncsa Község közigazgatási területén, oly módon, hogy a két önkormányzat a 
beruházásból befolyó iparűzési adón az önkormányzatok egyenlő arányban osztoznak. 
 

2. Dunaújváros MJV Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő 
logisztikai központ kialakításával kapcsolatban egyeztessen a NIPÜF Nemzeti Ipari Park 
Üzemeltető és Fejlesztő Zrt.-vel. 
 

3. Dunaújváros MJV Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő 
logisztikai központ kialakításával kapcsolatban egyeztessen Iváncsa Község 
Önkormányzatával és az egyeztetés eredményeként megkötendő szerződést írja alá az 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a jelen határozat 
közlésére a NIPÜF Zrt.-vel és Iváncsa Község Önkormányzatával. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 31. 

 
20. Javaslat önkormányzati intézmények felújítási munkáira 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Önkormányzati intézmények felújítási munkálatait megcélzó határozati javaslat 
megtárgyalására kerül sor. 
 
Illetve hozzászólás hiányában a döntésre! 
 

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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

660/2017. (X.19.) határozata 
önkormányzati intézmények felújítási munkáiról 
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzati 
intézmények felújítási munkáit bruttó 13.588.398,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti. 

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

Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete  7.b. mellékletében szereplő „Vasmű úti 
nyilvános illemhely felújítása” (2.000.000,- Ft) „Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai” 
sorából átcsoportosított összeg (3.270.924,- Ft), „Dunaújvárosi Óvoda felújítási 
feladatai”(4.449.930,- Ft), „Kulturális intézmények felújítási feladatai”(2.777.884,- Ft), 
„Szociális és egészségügyi intézmények felújítási feladatai”(1.089.660,- Ft) sorain 
jóváhagyott keretösszeg biztosítja. 

   
 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 31. 
 

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 módosításánakidőpontja 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. október 31. 

                        
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
21. Javaslat Dunaújváros, Lebuki-patak gyalogos átjáró beszakadásának 

helyreállítási munkálataira 
 

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

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

A Lebuki-patak gyalogos átjáró beszakadásának helyreállítási munkálatait 
tárgyaljuk a DVG Zrt.-vel. 
 
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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

661/2017. (X.19.) határozata 
Dunaújváros, Lebuki-patak gyalogos átjáró beszakadásának helyreállítási 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belüli a Lebuki-patak Hétvezér 
utca – Vízimolnárok utca kereszteződésénél található gyalogos átjáró beszakadás 
helyreállításának felújítási munkálatait, bruttó 2.114.846,- Ft összegben.  

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. 
(II.17.) rendelet 5. Mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás elnevezésű 3-as 
dologi kiadások során rendelkezésre áll. 

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

figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel a Lebuki-
patak gyalogos átjáró beszakadás helyreállításának felújítására irányuló vállalkozási 
szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztály 
             a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2017. november 20. 

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

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

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
              a jegyző 
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

22. Javaslat Dunaújváros, Dózsa György út Erdei tornapálya felé vezető szakaszán 
rézsű beszakadás helyreállítási munkálataira 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Dózsa György út Erdei tornapálya felé vezető szakasz, rézsű beszakadás 
helyreállítási munkálatai. Minősített többséget igényel a döntés. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
662/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros, Dózsa György út Erdei tornapálya felé vezető szakaszán 
rézsű beszakadás helyreállítási munkálataira  

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén belüli Dózsa György út Erdei 
tornapálya felé vezető szakaszán a rézsű beszakadás helyreállításának felújítási 
munkálatait, bruttó 1.380.554,- Ft összegben.  

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. 
(II.17.) rendelet 5. Mellékletének 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás elnevezésű 3-as 
dologi kiadások során rendelkezésre áll. 

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

figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel a Dózsa 
György út Erdei tornapálya felé vezető szakaszán a rézsű beszakadás 
helyreállításának felújítására irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és 
a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztály 
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             a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: 2017. november 20. 

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

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

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
23. Javaslat Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási 

munkálatára 
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: 
 

Építők útja 2. és Görbe utca közötti járda felújítási munkálatairól döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
663/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási munkálatára 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros, Építők 

útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási munkáját bruttó 9.835.393,- Ft összegért 
a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Dunaújváros, Építők útja 2. szám és Görbe u. közötti járda felújítási munkáinak 
fedezetét bruttó 9.835.393,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendeletében a 7.b melléklet 2. „Városüzemeltetési 
feladatok” alcím alatt létrehozott új soron biztosítja, az (továbbiakban: rendelet) 5.b. 
mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” 
szakfeladat soráról átcsoportosítás útján. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 
pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 27. 

 
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 27. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
24. Javaslat Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, 

parkolók, járdák javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött 
vállalkozási keretszerződés 2. sz. 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: 
 

A következőkben - üdvözlöm a kórház gazdasági igazgatónőjét, aki közben 
megérkezett az ülésünkre - új buszváró pavilonok telepítési munkálatai, javítása, 
jelzőtáblák aktualizálási munkálatai, keretszerződés módosítása. 
 
Tessék szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
664/2017. (X.19.) határozata 

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

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

Dunaújváros területén új buszváró pavilonok telepítési, buszöblök, parkolók, járdák 
javítása és jelzőtáblák aktualizálási munkálataira kötött vállalkozási szerződés 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. október 27. 

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

u. 19–27. parkoló felújítása fedezetét bruttó 18.886.926,- 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) 7.b. mellékletében „Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt 
szereplő 19. „Kossuth L. u. 19–27. parkoló felújítása” sorában megjelölt 15.000.000,- Ft 
előirányzat, másrészt a rendelet 7.a. mellékletében a „Városfejlesztés és -rendezés” 
alcím alatt szereplő 11. „Buszöblök felújítása” sorából átcsoportosításra kerülő 
3.886.926,- Ft biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 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 27. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
25. Javaslat a Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és kiviteli 

tervének készítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És amire célzott Tóth Kálmán bizottsági elnök úr, képviselő úr ugye, ez is egy 
viszonylag új név, ugye Sárkány köz. Ma reggel én magam a frakcióülésen 
rábambultam, hogy buta fejjel, ismerd meg városodat mozgalom, hogy hol is van 
a Sárkány köz, mire a képviselők tájékoztattak, hogy hol is van a Sárkány köz. 
Tehát a Szent György utca, rendőrség melletti, Szent György, sárkány immár 
össze tudtam rakni. Engedélyezési és kiviteli tervek készítése. Képviselő úr! 
Parancsoljon! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Hát, egyik, ami nincs rajta a térképen, a 
várostérképen, ez a Sárkány köz, és ugyanakkor a McDonald’s mellett is lesz 
egy járda, ami elkezdődik tulajdonképpen a Szilágyi Erzsébet út és Baracsi út 
közötti területnek a rendezése. Itt szeretném felhívni tisztelt alpolgármester úr 
figyelmét. Van egy rendezési tervünk a Szilágyi Erzsébet út és a Baracsi út 
közötti területen, amik önkormányzati és magántulajdonban vannak. Az 
elkövetkező időben erre sokkal több pénzt kellene fordítani, meg kéne csinálni a 
kőműves és egyéb más dolgot, a városnak az egyik olyan területe, ahol nagyon 
értékes lakóingatlanokat vagy akár bérlakásokat lehetne az önkormányzatnak 
építeni. És szeretném, ha az elkövetkező időben szóba kerülne. Ugye ez a 
Sárkány köz ez egészen lenyúlik tulajdonképpen a McDonald’s melletti területre. 
Én ott hívnám föl a városüzemeltetési iroda figyelmét, hogy azon a területen a 
McDonald’s-ból akik kijönnek elég sok olyan szemetet és egyéb mást hagynak 
itt, hogy itt felhívnám a figyelmet a szemétnek elhelyezésének a lehetőségét a 
járda mellett, hogy mindenféleképpen kerüljenek oda, és ennek a környékének a 
rendbetételét is, mert a Sárkány közben pl. a házak mellett már a sövénytől nem 
lehet elmenni. Ha kész lesz az a járda, ami nagyon fontos, természetesen 
támogatom ezt a felvetést, rendbe kéne rakni, és talán a McDonald’s-ban is fel 
kéne hívni a környezetszennyezés és egyéb más dolgokra ott a környéken, mert 
a régi Opel szervíz mögötti úton ott van egy út, a Gőzmalom útnak a folytatása, 
meg kell nézni, a sövények mögött mit lehet találni még. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm, képviselő úr. Hingyi frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ha már ennél a témánál 
vagyunk, akkor itt szeretném én is elmondani, a problémát az egyebek között 
szerettem volna elmondani. A Tégladűlő útról van szó. Engem több éve 
megkerestek már az ott élő emberek, hogy őnekik sincs rendes út a nevükkel, 
csak helyrajzi számuk. Amikor taxit vagy mentőt kell kihívni, nem tudnak sokszor 
időben odaérni. Tehát én is szeretném, hogyha ezt az utcát is felülvizsgálnák, 
hogy vagy nevesítenék egy új névvel, és házszámokat kapnának, mert az ottani 
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közlekedést nehéz, a többit meg majd az egyebekben elmondom. Köszönöm 
szépen. 
 

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

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

665/2017. (X.19.) határozata 
a Sárkány közben járda építés összevont engedélyezési és 

kiviteli tervének  készítéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Sárkány közben járda 

építés összevont engedélyezési és kiviteli tervét bruttó 1.193.673,- Ft összegért a DVG 
Zrt.-vel elkészítteti.  

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

közben járda építés összevont engedélyezési és kiviteli terv készítésének fedezetét 
bruttó 1.193.673,- Ft összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. melléklet – „Városüzemeltetés” 
alcím alatt szereplő 13. 6 db gyalogátkelőhely (3 db Bocskai u., 2 db Táncsics M. út – 
Esze T. u. kereszteződés, 1 db Kallós D. utca) szakfeladat soráról átcsoportosítással 
biztosítja a 7.a melléklet, 2. Városüzemeltetés alcímen „Sárkány közben járda építés 
engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése” újonnan létrehozott soron. 

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

pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 27. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 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 
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              - 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 27. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
26. Javaslat a Szórád Márton út, Köztársaság út és Apáczai Csere János út által 

határolt szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítésére 
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: 

 
Szórád Márton út, Köztársaság út és az Apáczai által határolt szakaszon további 
parkolók építése, tanulmányterv megrendelése. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel döntsön! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
666/2017. (X.19.) határozata 

a Szórád Márton út Köztársasági út és Apáczai Csere János út által határolt 
szakaszán további parkolók építéséhez tanulmányterv készítéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Szórád Márton út 

Köztársasági út és Apáczai Csere János út által határolt szakaszán további parkolók 
építéséhez tanulmányterv készítését bruttó 1.242.632,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti.  

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

Márton út Köztársasági út és Apáczai Csere János út által határolt szakaszán további 
parkolók építéséhez tanulmányterv készítésének fedezetét bruttó 1.242.632,- Ft 
összegben a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. melléklet – „Városüzemeltetés” alcím alatt 
szereplő 13. 6 db gyalogátkelőhely (3 db Bocskai u., 2 db Táncsics M. út – Esze T. u. 
kereszteződés, 1 db Kallós D. utca) szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. 
pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. október 27. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 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 27. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” 

épületének és az Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó nyertes 
ajánlat kiválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A polgármesteri hivatalunk „A” épület, valamint a múzeumunk 
galambmentesítésére vonatkozó nyertes ajánlat kiválasztása. 
 
A közgyűlés dönt! 
 

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), távol lévő 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
667/2017. (X.19.) határozata  

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal „A” épületének és 
az Intercisa Múzeum galambmentesítésére vonatkozó 

nyertes ajánlat kiválasztására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Animal X Wildlife Bt. bruttó 
977.900, Ft összegű a DMJV Önkormányzat „A” épületének és az Intercisa Múzeum 
épületének galambmentesítésére vonatkozó árajánlatát, és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést az Animal X 
Wildlife Bt.-vel írja alá. 

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

 
2. A megvalósításhoz szükséges 929.200,- Ft fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásainak szabályairól szóló 6/2017 
(II.17.) rendelet 5. számú melléklete 4. feladat Környezet-egészségügy 3. dologi 
kiadások sora tartalmazza, valamint a még fennmaradó 48.700,- Ft vállalkozói díjat a 7/a 
melléklet 2. feladat Városüzemeltetés 7. soráról átcsoportosítás útján biztosítja. 

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

szereplő kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának 
előkészítése során vegye figyelembe, valamint az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőeket végezze el.  

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
28. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

                   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújváros villamos energia beszerzése jövő év, közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás és dokumentumok elfogadása, eljárás megindítása. Osztályvezető úr, 
legyen kedves, Petánszki osztályvezető úr behozni azt az összeférhetetlenségi 
nyilatkozatot meg a jelenléti ívet, mert nem írtam még alá egyiket sem. 
Köszönöm. Felhívom figyelmüket, hogy képviselő-társaim aláírtak egy 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot. Kérem, hogy az ebben foglaltaknak, tehát 
titoktartási kötelezettségüknek tegyenek eleget! 
 
A határozati javaslatról döntünk! Csak azt nem értem, akkor miért nem tárgyaltuk 
zárt ülésen. 
 

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), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
668/2017. (X.19.) határozata 

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadásáról, az eljárás megindításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros villamos energia 
beszerzése a 2018. évre” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat 
megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt 
tartalommal. 

 
a) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT. 

   Székhely: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209. 
  e-mail: info@mvmp.hu 

b) Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft. 
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17. 
e-mail: ertesites.eker@eon-hungaria.com 

c) Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft 
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74. 
e-mail: kapcsolat@elmu-emasz.hu 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1 pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                 a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő:  az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2017. november 3. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
29. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosításával kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért 
és a CIG Pannónia Biztosító elfogadott ajánlatának és az éves díjának 
módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Punk György, az Euro-Sales Kft. képviseletében 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben felelősségbiztosítással kapcsolatban az Euro-Sales Kft. 
bevonásával bekért és a CIG Pannónia Biztosító elfogadott ajánlatának, az éves 
díjának módosításáról döntünk. Felhívom a figyelmüket, hogy egy „A” és egy „B” 
változatot tartalmaz a döntés. Először a „B” változatot teszem fel szavazásra! 
 
Tessék szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – 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), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
669/2017. (X.19.) határozata 

a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával 
kapcsolatosan, az Euro-Sales Kft. bevonásával bekért és a CIG Pannónia Biztosító 

elfogadott ajánlatának és az éves díjának módosítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékleteként csatolt 
CIG Pannónia Biztosító Zrt. Juharos étteremre (2400 Dunaújváros, Hunyadi János u. 4/1.) 
és Élményfürdőre (2400 Dunaújváros, Építők útja 7/A.) is kiterjedő módosított ajánlatát 
éves díjfizetéssel, vagyis 11.852.086,- Ft éves biztosítási díjért, és megállapítja, hogy a 
biztosítási díj 206.532,- Ft-tal csökken a korábban elfogadotthoz képest, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt ajánlatot írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: az ajánlat aláírására: a szerződés megkötésére a határozat érintettekkel 
                való közlését követő 30 napon belül 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
30. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) 

határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó 
döntések meghozatalára  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
megújításának előkészítése, döntések meghozatala. Aki támadja, az kérem, 
támogatja, az ne támadja, tehát aki támogatja, az ne támadja, jól hangzik. Így is 
van. 
 
Legyenek kedvesek a határozati javaslatról szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
670/2017. (X.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 
figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításának előkészítésére vonatkozó döntések meghozatalára 

 
1. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. február 07-én megkötött 

vállalkozási szerződés alapján – melyet 2017. 06. 19-én módosítottak – a 
Mobilissimus Kft.-t, hogy alábbiakat figyelembe véve készítsen az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításának előkészítésére 
vonatkozó pályázati kiírást: 

 
a) a pályázatot 2+1 évre kiírni (2 év, 1 évvel meghosszabbítható), 
 
b) a feltételek tekintetében a jelenlegihez képest mindenképpen színvonalemelés 
előírása (a járműállomány használt autóbuszokkal való frissítését átlagéletkor és/vagy 
maximális életkor kikötésével, illetve az alacsonypadlós vagy alacsony belépésű 
autóbuszok üzembe helyezése) 
 
c) az új buszok önkormányzati tulajdonba kerülése esetén vagy bontó feltétel legyen a 
tulajdonszerzés, vagy a leendő szolgáltatónak kelljen átvennie azokat üzemeltetésre 
(ez esetben az ellentételezés, veszteségkiegyenlítés összegének csökkennie kell a 
karbantartás összegével, és az új buszok önkormányzati tulajdonlásával járó, 
szolgáltatót terhelő költségek csökkentése,  ezen ellentételezés kidolgozása, 
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autóbuszonkénti lebontása), azzal, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata vállalja az alábbiakat: 
1) időben előre értesíti a szolgáltatót erről; 
2) amennyiben töltőállomás vagy egyéb speciális fejlesztésre szükség van az új 
járművekhez, azt a projekt keretében megvalósítja; 
3) a buszok szállítójával úgy  törekszik szerződést kötni, hogy az első legalább 3 
évben a gyártó tartsa karban a járműveket és lássa el alkatrésszel. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése egyben felkéri a polgármestert a 

határozat közlésére és a Mobilissimus Kft. által előkészített pályázati kiírás közgyűlés 
elé terjesztésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a vagyonkezelési osztály vezetője                                           
Határidő: a pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére: 2017. december 14. 

 
31. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálására 

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

Meghívott:  Mátyás Gábor, a Dunaferr SE ügyvezető elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben a Dunaferr Sportegyesület kérelme. Itt ugyancsak az a 
véleményem, nem tudom, ügyvezető úr megtisztelte-e, egy kérelme van 
előttünk, Mátyás Gábor úgyvezető úrnak, de mégsem tisztelte meg a 
közgyűlésünket. Ez szomorú. Mégiscsak a Nemzet Sportvárosa vagyunk. Pintér 
Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy az 
előterjesztéshez, mivel nem kizárólag a Dunaferr Sportegyesületet, azon belül 
sokkal jobban a birkózó szakosztályt, illetve a birkózó sportot érinti, egy pár 
gondolatot elmondjak itt önöknek, és tőlem nem megszokott módon, most nem 
képviselőként, hanem sokkal inkább sportvezetőként, Bizonyára itt sokak előtt 
ismert, hogy a Dunaferr Sportegyesület Birkózó Szakosztálya, a dunaújvárosi 
birkózás az több mint ötvenéves múltra tekint vissza. Óriási hagyományokkal 
rendelkezik. Számtalan sikeres sportember, sportvezető fémjelzi ennek az 
egyesületnek a munkáját mind hazai, mind nemzetközi szinten el lehet mondani, 
hogy a dunaújvárosi birkózás a hetvenes, nyolcvanas, kilencvenes években is a 
magyar birkózó sport egyik vidéki fellegvára volt, ahol nagyon komoly szakmai 
képzés folyt, és folyik a mai napig. Ez a dunaújvárosi birkózás 2000 és 2010 
között folyamatosan egyre nehezebb és egyre rosszabb helyzetbe került, 
elsősorban a szponzori lehetőségeknek a fogyása miatt, illetve az 
infrastrukturális körülmények jelentős romlása miatt. Az egyesület vezetése 
akkor is állta a sarat, és próbálta tenni a dolgát, és próbálta képezni a fiatalokat, 
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gyerekeket, felnőtt sportolókat, és próbált aktívan bekapcsolódni az országos 
birkózó szövetség munkájába. 2010 után a városvezetés segítségével, az önök 
és a képviselő-testületnek a segítségével ez a dunaújvárosi birkózó sport új 
lehetőséget kapott. A régi, már lerobbant épületből kiköltözhetett, és az önök 
javaslatára a volt Kőrösi Általános Iskola épületét megkaphatta, amit most már a 
második pályázati forrásból folyamatosan újít, szépít, és egyre nagyobb 
lehetőséget biztosít arra, hogy ott a fiatalok normális sportolási lehetőséget 
kapjanak. Közben a szervezeti átalakulásoknak köszönhetően ez a dunaújvárosi 
birkózó szakosztály régiós központ is lett, ami azt jelenti, hogy viszonylag 
nagyobb területen, több megyében lát el vezető funkciót. Ez nemcsak a 
gyerekek versenyeztetésében nyilvánul meg, hanem a bírók, illetve az edzőknek 
a képzésében is rendszeres rendezvények vannak Dunaújvárosban, mind 
szakmai, mind sportrendezvények. Képviselő-társaimnak, alpolgármester úrnak, 
polgármester úrnak is volt lehetősége rendezvényen részt venni, ahol láthatták 
azt a szakmai színvonalat, amit ez a birkózó sport Dunaújvárosban képvisel. És 
azt gondolom, hogy ma elmondhatjuk 2017-ben, hogy ismét a vidéki birkózás 
egyik fellegvára lett. Elsősorban annak köszönhetően, hogy a szponzori helyzet 
normalizálódott annak köszönhetően, hogy a városvezetés mögé állt ennek az 
egyesületnek. Egy olyan kérelemmel fordult ez a csapat most a közgyűléshez, 
hogy tovább szeretné szépíteni a saját bázisát annak érdekében, hogy azt a 
rengeteg gyereket, akik jelenleg a szakosztály berkein belül dolgoznak, még 
kiválóbb képzésben részesítse. És ezért egy támogatást kér önöktől, egy 
támogatói hozzájárulást. Nem pénzért fordultunk önökhöz, hanem támogatói 
hozzájárulásért. Szeretném elmondani, hogy ez a szakosztály jelen pillanatban 
több mint nyolcszáz gyereket foglalkoztat az óvodásoktól, az általános 
iskoláskorúakon keresztül a felnőtt sportolókig, tehát egy nagyon komoly létszám 
és egy nagyon komoly közösség az, aki itt dolgozik, úgyhogy kérem önöket, 
hogy a fentieknek a figyelembevételével támogassák a Dunaferr 
Sportegyesületnek a birkózó sportra vonatkozó kérelmét. Köszönöm szépen. 
 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm, képviselő úr. „A” és „B” változatot ismerhetünk meg. 
 
A „B”-re kérem, szavazzanak! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette szavazott 10 
fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem 
szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Pintér Attila, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 
(A szavazás után Barta Endre képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy tartózkodik szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 9 igen 
szavazat, tartózkodott 1 fő, nem szavazott 3 fő, távol lévő 2 fő.) 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
671/2017. (X.19.)  határozata  

a Dunaferr Sportegyesület kérelmének elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi Birkózósport 

Alapítvány között 2015. szeptember 28. napján haszonkölcsön szerződés jött létre, 
mely alapján a dunaújvárosi 730/58 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Március 15. 
tér 5-6. szám alatti, 2 ha 5303 m2 nagyságú ingatlanon található Kőrösi Csoma 
Sándor Általános Iskola 2.952 m2 nagyságú területrészét, az Arany János Általános 
Iskola és a hivatkozott ingatlant összekötő szabadidő szárny megnevezésű 
ingatlanrész kivételével az Alapítvány birkózás oktatás és edzés céljából ingyenesen 
használhatja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tulajdonos képviseletében nem járul hozzá ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány – az 1. pontban hivatkozott szerződés alapján – 
a Magyar Birkózó Szövetség sportlétesítmény fejlesztési pályázatán új pályázatot 
nyújtson be a használatában álló ingatlan fejlesztésére. 

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

közlésére. 
 

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 

 
32. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola tartozásának leírására és a 

Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Rátérünk a harminckettedik napirendi pontra, javaslat a Dunamenti Regionális 
Népfőiskola tartozásának leírására és a Dunaújváros, Jókai út 19. szám alatti 
ingatlan üzemeltetésére. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Kiosztottam 
egy Újtelepi Hírlapot önöknek. Megjelent az októberi számunk. Újtelepen él egy 
csapat, az Újtelepért Városvédők Egyesületével tulajdonképpen. Ez az 
intézmény a Népfőiskola, ami bezárásra került, ez adta az otthonát az 
újtelepieknek egy elég komoly programok megtartására, és ha ennek az 
újságnak az utolsó oldalát megnézik, nagyon pirossal rajta van, hogy idén 
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mikulás ünnepet szeretnénk tartani abban az iskolában. A Népfőiskolával 
nagyon jó kapcsolatunk volt, és a rendezvényeinket ott tudtuk megtartani, 
természetesen az áram és egyéb más díjak fizetése mellett. Azt szeretném 
kérni, és teljesen elfogadom az önkormányzat döntését, hogy átkerül a DVG Zrt. 
üzemeltetésébe, de kérem, hogy azt a lehetőséget kapjuk meg, hogy ebben az 
intézményben akár jógát, tornát és egyéb másokat, mint eddig az ott lévő 
városlakók, a környezetben lakók használhatták ezt az intézményt, továbbra is 
használhassák. Ugye az alpolgármester úr, Szepesi alpolgármester úr ezt is 
meg is ígérte, hogy ez így is lesz. Bízok benne, hogy ennek ugyanúgy lesz a 
dolga, mint ahogy lent a Pentelei Klubházban van egy gondnok, beenged 
bennünket, ott tarthatták a különböző rendezvényeket. Elszámoltunk egymással. 
Mert jelenleg az iskolában se pad, semmi nincs. A riasztórendszer le lett bontva, 
tehát a riasztórendszer sem működik. Én azt gondolom, hogy ezzel, hogy a DVG 
Zrt. átveszi az üzemeltetést, a gondok meg fognak oldódni, de kérem önöket, 
hogy legyen lehetőségünk az újtelepieknek rendezvényeket tartani. Ott tartottuk 
a pikniket, ott tartottuk egy jó pár olyan rendezvényünket, ami nagyon 
színvonalas volt. Ehhez kérem majd az önök segítségét. És ugye abban az 
indítványban, amit az újtelepi csoport beadott, hogy szeretnénk odavinni a 
polgárőrséget esetleg, akik tulajdonképpen az egész Újtelepen önerőből 
tevékenykednek, erre is lenne lehetőség, az mellett pedig a körzeti megbízottnak 
a kérdését is lehetne rendezni Újtelepen. A későbbi időben szeretném, hogyha 
ezt el tudnánk indítani. Köszönöm szépen. 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönöm, képviselő úr. 
 
További hozzászólás hiányában, kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
672/2017. (X.19.) határozata  

a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti ingatlan üzemeltetéséről 
(volt Népfőiskola) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t a 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan őrzésével 
és üzemeltetésével (kazán karbantartással együtt) 2017. november 1. napjától 
határozatlan időre azzal, hogy a vagyonvédelmi feladat elvégzéséért a DVG Zrt.-nek az 
Önkormányzat 920,- Ft/fő/óra+Áfa szolgáltatási díjat fizet és az ingatlan 
hasznosításából származó bevételek a DVG Zrt.-t illetik vállalkozási díjként. 

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

meghatározott őrzési feladatra bruttó 2.600.000,- Ft összeg erejéig forrást biztosít az 
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önkormányzat 2017. évi költségvetése 5. a. melléklet 14.1. Munkahelyteremtő 
támogatás keretből történő átcsoportosítással az 5. melléklet 14. feladat 5. egyéb 
kiadások kiemelt előirányzat csökkentésével, az 5. melléklet 14. feladat 3. dologi 
kiadások kiemelt előirányzat növelésével egyidejűleg. 

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

meghatározott ingatlan fenntartásával járó költségekre 2017. évben (2017. szeptember 
1.- 2017. december 31.) bruttó 2.500.000,- Ft összegben forrást biztosít az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése 5. a. melléklet 14.1. Munkahelyteremtő 
támogatás keretből történő átcsoportosítással az 5. melléklet 14. feladat 5. egyéb 
kiadások kiemelt előirányzat csökkentésével, az 5. melléklet 14. feladat 3. dologi 
kiadások kiemelt előirányzat növelésével egyidejűleg. 

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

határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
pénzügyi teljesítésről a határozat 1. pontjában foglaltak szerinti üzemeltetési 
szerződésben megjelölt időpontig, valamint a határozati javaslat mellékletét képező 
üzemeltetési szerződést aláírja, egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat 
közlésére. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért:  

                       a polgármester       
                    -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztály vezetője      
                   a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója   

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

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

3. pontjaiban foglalt kötelezettségvállalásokat a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosítása során vegye figyelembe. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
33. Javaslat a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
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Harmincharmadik napirendi pont, javaslat a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 
hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Dunaújváros, 
Temető közben található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelésére. Hingyi László képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném bejelenteni 
érdekeltségemet ez ügyben, kérem, hogy vagy szavazzanak, hogy ne 
szavazhassak, vagy valami. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Kérem, akkor képviselő-társaim, szavazzuk meg, ha elfogadjuk Hingyi úrnak a… 
Bocsánat! Nincs kiírva, azért. Én nem látok oda. Most már igen. Tóth Kálmán 
képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én azt gondolom, hogy 
Hingyi úrnak nem kéne mentességet kérni, ebben a családban él, ebben önök is 
benne van. Én azt gondolom, hogy semmi jogkövetkezménye nincs annak, 
hogyha ön is szavazni. Itt azt gondolom, hogy ennek semmi értelme nincs, hogy 
ön azt kéri, nem érdekelt az ön családjában, hát ezt azért egy kicsit 
furcsállanám. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Jegyző asszonyé a szó! 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Akceptálom természetesen 
képviselő úr hozzászólását, de jogszabályok szerint képviselő úrnak és mindenki 
másnak ezt jelen esetben a törvény szerint kötelessége megtenni. A közgyűlés 
méltányossági jogkörébe tartozó döntés, hogy kizárja-e avagy nem zárja ki a 
szavazásból, de az SZMSZ szerint is hátrányos jogkövetkezményeket tartalmaz, 
ha ezt ő nem teszi meg. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Egyébként én is ezt mondtam volna, vagy hasonlóakat. 
Úgyhogy akkor kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 7 fő (Gombos István, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
ellene szavazott 3 fő (Cserni Béla, Iván László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), nem szavazott 2 fő (Cserna Gábor, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
673/2017. (X.19.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 
határozathozatalból történő kizárásáról 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat a dunaújvárosi 1485/1 és 
1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Dunaújváros, 
Temető közben található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére” című 
előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László képviselőt nem zárja 
ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A közgyűlés nem fogadta el a kizárást, tehát nem zárja ki. 7 igennel. 8 szavazat 
szükséges hozzá, 7 igen szavazat érkezett, ezért jeleztem azt, hogy a közgyűlés 
nem fogadta el. 
 
És akkor szavazunk a napirendről! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
674/2017. (X.19.) határozata 

a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben a Dunaújváros, Temető közben található ingatlanok értékesítésére 

vonatkozó pályázat értékeléséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 1485/1 és 1485/2 hrsz.-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Temető közben 
található ingatlanok értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja. A pályázati kiírásra 1 db pályázat érkezett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott pályázat 

nyertesének az alábbi magánszemélyt jelöli meg: 
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Ingatlan címe Ingatlan 
hrsz.-a 

alapterüle
t 

Nyertes pályázó  Vételár 
együttesen 

(bruttó vételi 
ajánlat) 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Temető köz 

1485/1 
hrsz. 

1.459 m2 Hingyi Lászlóné   
 

8.636.000,- Ft 
 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Temető köz 

1485/2 
hrsz. 

806 m2  Hingyi Lászlóné  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező, a 2. pontban foglalt nyertessel kötendő adásvételi 
szerződés aláírására a jogerős használati megosztást követően. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 

                       számított 8 napon belül.   
                - a szerződés aláírására: a jogerős használati megosztást követő 
                  30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
34. Javaslat a Dunanett Nkft. műhelyépülete egyes részeinek helyreállításához 

szükséges forrás biztosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 
                    Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Rátérünk a harmincnegyedik napirendre, javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 
műhelyépülete egyes részeinek helyreállításához szükséges forrás biztosítására. 
 
Hozzászólás hiányában kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

675/2017. (X.19.) határozata 
 a Dunanett Nkft. műhelyépülete helyreállításához szükséges forrás biztosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint tulajdonosa a Dunanett Nkft.-nek, 

a gazdasági társaság tulajdonában álló, dunaújvárosi 776/1 hrsz.-ú, természetben 
Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. szám alatt található műhelyépületen, irodán és 
raktárépületen a villámvédelmi munkákat, valamint a műhelyépület homlokzati 
munkálatait végre kívánja hajtani bruttó 15.193.335,- Ft keretösszegen belül a 2017 
évi költségvetés 5.b. Tartalékok melléklet 24.6. Gazdasági társaságok tőkepótlási 
tartaléka sorról átcsoportosított, a 7.b. mellékletben létrehozott új előirányzati sor 
terhére azzal, hogy a felújítás elvégzését a DVG Zrt.-től rendeli meg, amennyiben 
nyilatkozik arról, hogy megfelel a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9 
§ (1) bekezdés, h) és i) pontjaiban rögzített feltételeknek azzal, hogy a felújítás 
összegét közvetett támogatásként adja Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Dunanett Nkft. részére egyben felkéri a polgármestert a határozat 
mellékleteként csatolt vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője                                          
Határidő: a vállalkozási szerződés megkötésére: a szerződés megkötésére a 
                határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés módosítása során vegye 
figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és városfejlesztési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

  - a költségvetés módosításának előkészítésében való    
    közreműködésért: 

            az költségvetési és pénzügyi osztály vezetője          
Határidő: a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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35. Javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, újbóli kinevezéséről 
szóló 621/2017. (IX.21.) határozat módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Harmincötödik napirendi pont, javaslat a DVG Zrt. vezető tisztségviselője 
visszahívásáról, újbóli kinevezéséről szóló 621/2017. (IX.21.) határozat 
módosítására. 
 
Hozzászólás hiányában kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

676/2017. (X.19.) határozata 
 a DVG Zrt. vezető tisztségviselője visszahívásáról, újbóli kinevezéséről szóló 

621/2017. (IX.21.) közgyűlési határozat módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 621/2017. (IX.21.) közgyűlési 
határozat 1., illetve 2. pontját, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. jelenlegi 
igazgatósági tagja, Horváth József foglalkoztatási jogviszonyára vonatkozó 
rendelkezéseit a következőképpen módosítja: 

 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt. jelenlegi igazgatósági tagját, Horváth Józsefet 2017. november 20. napjával 
visszahívja az igazgatóságból, öregségi nyugdíjkorhatár miatti elérésére való 
tekintettel. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Horváth Józsefet, 2017. november 22. 
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.„ 

  
2. A 621/2017. (XI.21.) közgyűlési határozat többi pontja változatlan marad. 
 

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásért: 
        a polgármester 
      - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő nyolc napon belül 
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36. Javaslat a DSZSZ Kft. 2015. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben a 239/2016. (IV.21.) határozat hatályon kívül helyezésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Konstantin Mihály, a DSZSZ Kft. ügyvezetője 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Harminchatodik napirendi pont, javaslat a DSZSZ Kft. 2015. évi éves 
beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására, egyben a 239/2016. 
(IV.21.) határozat hatályon kívül helyezésére. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
Indítható a szavazás! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

677/2017. (X.19.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2015. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására, 

egyben a 239/2016. (IV.21.) határozat hatályon kívül helyezésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 239/2016. (IV.21.) határozatát 
hatályon kívül helyezi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. 2015. évi éves beszámolóját elfogadja a határozat 1., 2. és 3. számú 
mellékletei szerint, a határozat 4. számú mellékleteként csatolt független 
könyvvizsgálói vélemény tudomásulvételével, egyben utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

37. Javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben a 373/2017. (V.18.) határozat hatályon kívül helyezésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Konstantin Mihály, a DSZSZ Kft. ügyvezetője 
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Gombos István alpolgármester: 
 

Harminchetedik napirendi pont, javaslat a DSZSZ Kft. 2016. évi éves 
beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására, egyben a 373/2017. 
(V.18.) határozat hatályon kívül helyezésére. 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), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 
2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

678/2017. (X.19.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás kialakítására, 

egyben a 373/2017. (V.18.) határozat hatályon kívül helyezésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 373/2017. (V.18.) határozatát hatályon 
kívül helyezi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. 2016. évi beszámolóját elfogadja a határozat 1., 2. és 3. számú 
mellékletei szerint, a határozat 4. számú mellékleteként csatolt független 
könyvvizsgálói vélemény tudomásulvételével, egyben utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 

Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2017. december 14-i közgyűlésre 
készítsen jelentést a gazdasági társaság működésével kapcsolatosan, egyben 
kinyilvánítja, hogy a jelentés ismeretében kíván döntést hozni a saját tőke – jegyzett 
tőke helyreállításával kapcsolatosan. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
      a DSZSZ Kft. ügyvezető igazgatója 
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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38. Javaslat az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó 
megbízásra (Energo-Viterm Kft, Energo-Hőterm Kft.) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Harmincnyolcadik napirendi pont, javaslat az önkormányzat jogi érdekeinek 
érvényesítésére vonatkozó megbízásra Energo-Viterm Kft., Energo-Hőterm Kft. 
kapcsán. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

679/2017. (X.19.) határozata 
az önkormányzat jogi érdekeinek érvényesítésére vonatkozó megbízásról 

(Energo-Viterm Kft., Energo-Hőterm Kft.) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dr. Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi 
Irodát (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) bízza meg havi 500.000,- Ft+Áfa összegű 
átalánydíj, mint ügyvédi munkadíjért 2017. november 1. napjától, határozatlan időre, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jogi érdekeinek érvényesítésére. Az 
Ügyvédi Iroda az alábbi jogi szolgáltatásokat látja el: 
- jogi tanácsadás az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft.-vel és az Energo-Viterm 
Beruházó, Működtető Kft.-vel összefüggő cégjogi és egyéb kérdésekben; 
- okiratszerkesztés az előző alpontban írt jogi tanácsadással és a lenti jogi képviselettel 
összefüggésben; 
- jogi képviselet ellátása az Önkormányzat részére Energo-Hőterm Beruházó, 
Működtető Kft. vagy az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. által és a Energo-
Hőterm Beruházó, Működtető  Kft.-vel vagy az Enego-Viterm Beruházó, Működtető Kft.-
vel szemben megindított eljárásokban. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 1. 
pontjában meghatározott, Dr. Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda munkadíjára 
1.000.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 1.270.000,- Ft összegben forrást biztosít a 2017. évi 
önkormányzati költségvetése 5.b. Tartalékok melléklet: 24.6. Gazdasági társaságok 
tőkepótlási tartaléka előirányzati sor terhére, valamint 2018. évben 6.000.000,- Ft+Áfa, 
azaz bruttó 7.620.000,- Ft összegben forrást tervez. 

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

határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
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pénzügyi teljesítésről, valamint jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat és a felmondás közlésére: a határozatnak az előkészítő 
                   osztálynak való megküldését követő 8 napon belül 

       - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
         közlését  követő 30 napon belül 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2017. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása és a 2018. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe. 

 
Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 
         a jegyző 
                - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:    a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
                 a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

39. Javaslat önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő 
közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Harminckilencedik napirend, javaslat az önkormányzati bérlakások elhalálozott 
bérlői és egy kiköltöztetett bérlő közüzemi díjtartozásának tulajdonosi 
helytállására a DVCSH Kft. felé. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
680/2017. (X.19.) határozata 

önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő közüzemi 
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Polgármesterét a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társasággal megkötendő, jelen határozat mellékletét képező 
megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

       a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

       a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a megállapodás aláírására: 2017. október 25. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Víz, Csatorna- 

Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére a hat önkormányzati tulajdonú 
bérlakás elhunyt bérlője által felhalmozott 944.785,- Ft-ot, a Dunaújváros, Weiner 
körút 15. földszint 1. szám alatti, az Eszperantó út 1. 1. 3. szám alatti önkormányzati 
tulajdonú bérlakások korábbi használói által felhalmozott 1.910.187,- Ft-ot, összesen 
2.854.972,- Ft díjhátralékot megfizet. 

 
3. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra DMJV Önkormányzata Közgyűlésének 

a DMJV Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5/b melléklet 24.6. „Gazdasági 
társaságok tőkepótlás tartaléka” elnevezésű sorról átcsoportosítással, az 5. melléklet 
15. lakás- és helyiséggazdálkodás feladat 3-as „Dologi kiadások” kiemelt előirányzat 
sora fedezetet biztosít. 

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

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

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

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

közlésére. 
 

Felelős:        a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő:      2017. október 24. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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40. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és gyermekjóléti 
intézmények költségvetési előirányzatának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott: Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 

                    Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
 Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
                    Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 igazgatója 
                    Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója  

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A negyvenedik napirend, javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő szociális 
és gyermekjóléti intézmények költségvetési előirányzatának módosítására. 
 
Hozzászólás hiányában kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserni Béla, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Nagy Zoltánné), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
681/2017. (X.19.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő szociális és 
gyermekjóléti intézmények költségvetési előirányzatának módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális ágazati összevont pótlék 

összege változása kihatásának rendezése érdekében az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati 
rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás 12.709.988,- Ft-tal nő. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális ágazati összevont pótlék 

összege változása kihatásának rendezése érdekében az Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetését 
módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. 
mellékletében az intézményfinanszírozás 10.723.000,- Ft-tal nő. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális ágazati összevont pótlék 

összege változása kihatásának rendezése érdekében a Bölcsődék Igazgatósága 
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Dunaújváros intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelete 4. mellékletében az intézményfinanszírozás 1.076.295,- Ft-
tal nő. 

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

pontokban foglalt döntéseket Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 
évi költségvetési rendeletének soron következő módosításánál vegye figyelembe, 
mely során az intézményfinanszírozás fedezete a költségvetési rendelet 5b. melléklet 
24.3. Intézményi tartalék előirányzat sora. 

 
 Felelős:  - a költségvetés előkészítéséért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának  
        időpontja 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az érintett intézmények vezetőit, 

hogy a 2017. évi bérkifizetések ismeretében készítsenek részletes elszámolást a 
szociális ágazati pótlék előirányzatainak változásáról, annak teljesítési adatairól és azt 
küldjék meg a jegyző részére. 

 
 Felelős:  az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője, 
      az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet  
               Idősek Otthonai intézményvezetője,  
      a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója,  
      a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
 Határidő: 2017. december 29. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az érintett intézmények vezetői részére. 
 

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

                            a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:    a határozat közlésére: 2017. október 27. 

 
41. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött támogatási 

szerződés módosítására 
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 

Meghívott:  Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
                    főigazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 
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Negyvenegyedik napirend, javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel 
megkötött támogatási szerződés módosítására.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

682/2017. (X.19.) határozata 
a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött 

támogatási szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 616/2015. (XI.12.) 
határozat alapján a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel 2015. december 7-én 
megkötött támogatási szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 

 „5.2. A támogatás felhasználásának  
                              kezdő időpontja: a támogatás átutalásának napja 
                             véghatárideje: 2018. december 31.” 
  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az 1. pontban 

megnevezett szerződés 7.3. pontjában és 7.4. pontjában a „K&H Banknál vezetett 
10400463-50526570-56851027” szövegrész „OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11736037-
15361363-00000000” szövegre módosuljon. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontban meghatározott 
döntés alapján a határozat melléklete szerinti támogatási szerződés 1. számú 
módosítását írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. október 27.  
   - a szerződés aláírására: 2017. november 3. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
42. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában 

működő Dunaújvárosi Óvoda Intézményei Esélyegyenlőségi Terve 2017. évi 
módosításának jóváhagyására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
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Gombos István alpolgármester: 
 

Negyvenkettedik napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata fenntartásában működő Dunaújvárosi Óvoda Intézményei 
Esélyegyenlőségi Terve 2017. évi módosításának jóváhagyására. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

683/2017. (X.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő 

Dunaújvárosi Óvoda Intézményi Esélyegyenlőségi Terve 
2017. évi módosításának jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2017. 

szeptember 15-én kelt, a határozat mellékletét képező 2015-2021-es időszakra 
vonatkozó Intézményi Esélyegyenlőségi Tervét megismerte és jóváhagyja. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére.  
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2017. október 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
43. Javaslat DTV-archívum technikai fogadásának pénzügyi előkészítésére – a 

József Attila Könyvtár 2018. évi beruházási előirányzatára 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Negyvenharmadik napirend, javaslat a DTV-archívum technikai fogadásának 
pénzügyi előkészítésére, a József Attila Könyvtár 2018. évi beruházási 
előirányzatára. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
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Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
684/2017. (X.19.) határozata 

a DTV-archívum technikai fogadásának pénzügyi előkészítéséről – 
a József Attila Könyvtár 2018. évi beruházási előirányzatáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy 

a József Attila Könyvtár részére a 2018. évi költségvetési rendeletébe 2.500.000,- Ft 
beruházási kiadást épít be azért, hogy a Könyvtár a DTV-archívum technikai 
fogadására alkalmas legyen. Az intézmény ezt az összeget elkülönítetten köteles 
kezelni, és felhasználásáról 2018. június 15-éig köteles szakmai beszámolót és 
pénzügyi összesítést küldeni a polgármesternek, ami az önkormányzat SZMSZ-ében a 
támogatások elszámolására vonatkozó eljárásrend szerint kerül elfogadásra. 

 
        Felelős:    - a határozat közléséért:  
                           a polgármester 
                         - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                           a humán szolgáltatási osztály vezetője 
                         - a határozat végrehajtásáért:  
                           a József Attila Könyvtár igazgatója 
        Határidő:    a határozat közlésére 2017. november 3. 
                           a határozat végrehajtására: 2018. június 15. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

elhatározottakat a 2018. évi költségvetési előkészítése során vegye figyelembe.  
 
      Felelős:    - a költségvetés módosításáért: 

         a jegyző 
       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
        Határidő:    a 2018. évi költségvetés előkészítésének időpontja 
 
44. Javaslat a József Attila Könyvtár által az EFOP-4.1.8-16 pályázat előkészítésére 

fordított összeg visszapótlására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 
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Negyvennegyedik napirend, javaslat a József Attila Könyvtár által az EFOP-
4.1.8-16 pályázat előkészítésére fordított összeg visszapótlására. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

685/2017. (X.19.) határozata 
a József Attila Könyvtár által az EFOP-4.1.8-16 pályázat 

előkészítésére fordított összeg visszapótlásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 711.000,- Ft-tal megemeli a József Attila 

Könyvtár intézmény finanszírozási előirányzatát, amely az intézmény által „A könyvtári 
intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című EFOP-4.1.8-16” 
kódjelű pályázat előkészítésére fordított összeg visszapótlására, egyéb intézményi 
beruházások végrehajtására szolgál. Az előirányzat megemelésének fedezete a 2017. 
évi költségvetési rendelet 5. b. melléklet 25.7. „Pályázati tevékenység, felkészítés, 
önrész” sora. 

 
        Felelős:      - a határozat közléséért:  
                             a polgármester 
                           - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                             a humán szolgáltatási osztály vezetője 
        Határidő:      2017. november 3. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

elhatározottakat a 2017. évi költségvetés következő módosítása során vegye 
figyelembe.  

 
      Felelős:      - a költségvetés módosításáért: 

           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
        Határidő:      a 2017. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a József Attila Könyvtár 

igazgatóját, hogy „A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális 
fejlesztései című EFOP-4.1.8-16” kódjelű pályázaton elért eredményről tájékoztassa 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlését, az 1. pontban megítélt összeg 
felhasználásáról küldjön elszámolást Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere 
részére. 
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         Felelős:     - a határozat közléséért:  
                            a polgármester 
                          - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                            a humán szolgáltatási osztály vezetője 
                          - a határozat végrehajtásáért:  
                            a József Attila Könyvtár igazgatója 
       Határidő:     a határozat közlésére 2017. november 3. 
                            a határozat végrehajtására: a pályázat eredményhirdetését követő 
                            5 munkanapon belül, de legkésőbb 2017.december 29. 
 
45. Javaslat a 107/2017. (II.16.) határozat módosítására és a 290/2017. (IV.21.), 

valamint a 314/2017. (V.09.) számú határozatok hatályon kívül helyezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Negyvenötödik napirend, javaslat a 107/2017. (II.16.) határozat módosítására és 
a 290/2017. (IV.21.), valamint a 314/2017. (V.09.) számú határozatok hatályon 
kívül helyezésére. Kérem, szavazzunk! Bocsánat! Barta Endre képviselő úré a 
szó! 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Érdeklődni 
szeretnék, hogy most pontosan mi a helyzet, ugyanis legutoljára, amikor erről 
szavaztunk, én úgy tudom, hogy azonnali szerződésbontás történt. Itt pedig ugye 
az van az anyagban, hogy most 2017. december 31. Szeretném akkor 
megkérdezni, hogy hogy is állunk ezzel. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Jegyző asszonyt kérem meg a válaszadásra! Bocsánat, nem jelent 
meg a neve. Alpolgármester Úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Képviselő úr jól emlékezett, de a 
szerződésben nem volt benne, hogy mi a szerződés felmondásának a 
határideje, és ugye ezt a szerződést vagy csak bírósági úton vagy pedig a két fél 
közös akarata alapján lehetett megszüntetni. És mi csak így tudtunk megegyezni 
a másik szerződő féllel, mert amúgy a bíróságon ezt simán elvesztettük volna 
ezt a pert. És még így is jobban jártunk, spóroltunk pénzt. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, alpolgármester úr. Barta Endre képviselő úr újra szót kért! 
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Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót, és köszönöm a választ is alpolgármester úr, én arra kérném 
önöket, hogy akkor a későbbiekben legalább egy tájékoztatást kapjunk ilyenről, 
hiszen számos visszajelzést tettünk a városlakók felé, ami ezek szerint nem állta 
meg ebben az ügyben a helyét. Tehát fals információkat közvetítettünk. Én azt 
gondolom, hogy akkor, ha már születik egy ilyen döntés, és mégsem történik 
meg azonnal, akkor kapjuk meg mi, képviselők ezt a tájékoztatást. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-társaim! Kedves Jelenlévők! Az igazság 
az, hogy valami probléma lehet a rendszerben, tehát nem írja ki a hozzászóló 
jelentkező nevét, vagy a név nehezen tűnik el, úgyhogy ezért szíves elnézést 
kérek mindenkitől. És akkor rátérünk a szavazásra. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
686/2017. (X.19.) határozata 

a 107/2017. (II. 16.) határozat módosítására és a 290/2017. (IV. 21.), valamint 
a 314/2017. (V.09.) számú határozatok hatályon kívül helyezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Media Group Zrt-vel hirdetési 

keretszerződésről szóló 107/2017. (II. 16.) határozat 
1. 1. pontjában a „2017. március 1-jétől 2018. december 31-ig” szövegrészt „2017. 

március 1-jétől 2017. december 31-ig” szövegre módosítja, és a „2018. évben 
2.714.796 Ft + áfa” szövegrészt törli. 

2. 3. pontjában a „valamint a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésekor” 
szövegrészt törli, 

3. a 3. pont végrehajtásának határidejében a „valamint a 2018. évi költségvetés 
előkészítésének” szövegrészt törli.  

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

határozat mellékletét képező hirdetési keretszerződés 1. sz. módosítását írja alá és azt 
aláírás végett küldje meg a Modern Media Group Zrt-nek. 

 
Felelős:        - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő:      - a szerződés aláírására: 2017. október 31. 
   - a szerződés aláírásra való megküldésére: 2017. november 06. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Media Group Zrt-vel kötött 
hirdetési keretszerződés felbontásáról szóló 290/2017. (IV. 21.) határozatot, valamint az 
ezen határozat kiegészítéséről szóló 314/2017. (V.09.) határozatot hatályon kívül 
helyezi. 

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

közlésére. 
 

Felelős:    - a határozat végrehajtásáért:  
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:    a határozat közlésére: 2017. október 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
46. Javaslat újonnan kialakított közterület elnevezésére 

Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Borgulya Zoltánné, a Humán-Pszicho 2002 Nonprofit Kft. 
 ügyvezetője 
                    Borgulya Zoltán, a Pannon Oktatási Központ igazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Negyvenhatodik napirend, javaslat újonnan kialakított közterület elnevezésére. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
687/2017. (X.19.) határozata   

újonnan kialakított közterület elnevezéséről 
 
 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 534/1 helyrajzi számú újonnan 

kialakított közterületet Pannon kertnek nevezi el, egyben utasítja a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
Felelős:      - a határozat végrehajtásáért:  
                     a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:      2017. november 3. 
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 2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a közterületek 
elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  2017. december 29. 

 
47. Javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 

(DBKEF) ügyrendjének módosítására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
Meghívott:  Orgovány Zoltán, a DBKEF elnöke  

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Negyvenhetedik napirend, javaslat a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ügyrendjének módosítására. Pintér Attila 
képviselő úré a szó! 

 
Pintér Attila képviselő: 

 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak azért akartam hozzászólni a 
témához, mert még annak idején elég erőteljesen kezdeményeztem ennek a 
fórumnak mondjuk így, újraalakítását, merthogy papíron létezett, csak nem 
működött. Úgyhogy örülök, hogy elkezdte a munkáját ez a fórum. 
Természetesen praktikus okok hozták ezt az előterjesztést ide, úgyhogy 
támogatni fogom, és nagyon számítok rá, hogy a fórum munkája egy picit jobban 
be tudja kapcsolni Dunaújváros közgyűlési testületén keresztül a lakosságot 
ezeknek a szakmai szervezeteknek a munkájába annak érdekében, hogy a 
hatóságok és a különböző szakmai szervezetek lehetőségeit jobban tudjuk 
igazítani a lakossági igényekhez. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna 
elmondani. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr, mi pedig köszönjük, hogy ezt az ügyet nem hagyta 
leülni, szorgalmazta, és valóban elindult valami. További hozzászólás hiányában 
a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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



90 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
688/2017. (X.19.) határozata 

a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
(DBKEF) ügyrendjéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tudomásul veszi a 

Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megalakulását, és 
hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórum 
saját hatáskörében határozhassa meg ügyrendjét, azzal, hogy a Fórum az ügyrendje 
módosításait tájékoztatás végett küldje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának, továbbá rögzítse az ügyrendjében, hogy munkájáról évente 
beszámol Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 

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

hogy intézkedjen jelen határozatnak a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum részére történő megküldéséről.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztályvezető 

 Határidő:  2017. október 31.  
 
48. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kérelmének elbírálására 
 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

És a negyvennyolcadik napirend, javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 
kérelmének elbírálására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

689/2017. (X.19.) határozata  
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata tulajdonos képviseletében – hozzájárul a Dunaújvárosi Szakképzési 
Centrum „A szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztése” című, GINOP-6.2.3-17 
kódszámú támogatási kérelem benyújtásához, a támogatási kérelemben foglaltak 
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megvalósításához, valamint a fejlesztéssel érintett ingatlanok használatára vonatkozó 
jogviszony 5 évig való fenntartásához a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 
törvény 74. § (4) bekezdése ismeretében az alábbi ingatlanok vonatkozásában: 
 
- dunaújvárosi 451/19 helyrajzi számú, természetben 2400 Dunaújváros, Római krt. 47-

49.szám alatt található, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Rudas Közgazdasági 
Szakgimnáziuma és Kollégiuma; 

 
- a dunaújvárosi 490/2 helyrajzi számú, természetben Dunaújváros, Bocskai I. u. 1/A. 

szám alatt található, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Bocskai utcai telephelye; 

 
- a dunaújvárosi 730/53 helyrajzi számú, természetben Dunaújváros, Lajos király krt. 31. 

szám alatt található, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Lorántffy Zsuzsanna 
Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma Lajos király utcai telephelye 

 
azzal, hogy a fejlesztés tulajdonjogi szempontból jelen határozat kiadásakor fennálló jogi 
sorsát osztja mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. 
Ötödik Könyvének V. címe XVIII. fejezetének egyéb jogcíme esetén, ennek alapján 
közös tulajdon nem létesül, a beruházás az Önkormányzat könyveibe kerül feltüntetésre 
és aktiválásra a műszaki átvételt követő 30 napon belül, az Önkormányzattal szemben a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum megtérítési igénnyel nem élhet. 

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

közlésére, valamint felhatalmazza a határozat mellékletét képező tulajdonosi hozzájáruló 
nyilatkozatok aláírására. 

 
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 
                 - a nyilatkozatok aláírására: a határozat közlését követő 30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm, a közgyűlés elfogadta. Egyéb észrevétel és hozzászólás hiányában 
a nyílt ülést berekesztem. Öt perc szünetet rendelek el. De arra kérem tisztelt 
képviselő-társaimat. Bocsánat! Elnézést! Öt perc szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
Szünet után: 
 
Hingyi László képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A héten bejárást 
tartottunk a Sztankovics képviselő-társammal a Béke városban a 
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városüzemeltetési osztály, Szabó László képviseletében, amelyben kértük, hogy 
az ott lévő bokrok és fák megnyírását csinálják meg. Ennek apropóján ugye 
mivel az egyik terület a körzetben, szeretném jelezni az önkormányzat fele a 
további problémáimat, amit szintén a Frangepán utca 42.-Rosti Pál sarkán, ugye 
mert a főút az a Frangepán, de a hátsó sor a Rosti Pál sor felől be van szakadva 
a vízelvezető és a kapubejárónál a viacoloros útburkolat, annak a javítását 
szeretném kérni. Az előbb ugye volt az utakról szó. Szintén a Tégladűlő utca, 
illetve nem utca, mert helyrajzi számok vannak ott. Ott a lakók kérték, hogy az 
idén már csináltak egy murvátalanítást az utcában, de szóltak idén. 
Végigmentem rajta, szinte lehetetlen fölmenni egy emelkedőn, kimosta az eső az 
utakat, eléri a kocsi alját az út. Én kérném, hogyha lehetne, azt először lesimítani 
egyszer egy munkagéppel, és akkor egy ilyen durvább vagy kavicságyat 
ideiglenesen csinálni, illetve olyan szélesek a sövények, ez egy emelkedőn 
megy fel, egy domboldalon, és a kerítés oldalán olyan széles a sövény, hogy 
szinte kocsival biztonságosan nem lehet elhaladni, mert szinte lesodorja az autót 
az oldalra. Ennek a felülvizsgálatát kérném. Illetve néztem most ott a temető 
mellett a kopjafáig nagyon szépen meg van csinálva a sövény, le van vágva a 
kerítésről, de onnan tovább az Attila utca folytatásán a temető kerítésén nincs 
levágva, tehát kérném, aki erre illetékes, hogy azt a további munkálatokat is 
végezze el, mert ott is elszűkíti az utat a forgalomtól. Szintén sövényvágás. Ez 
már Táborálláson, a Csabagyöngye út 7-tel szemben szintén ott is keskeny utca 
van, és ott a sövények a fölső két oldalra nyílnak a telkek, és sajnos ez a hátsó 
része, ahol a szintén a sövény olyan szélesre nőtt ki, hogy szinte keskeny 
utcában lehetetlen gépjárművel úgy közlekedni, hogy ne karcolja meg. Szintén 
ugyanez vonatkozik a Táborállás út 45. Ez állandóan ez a telek ott, ennek a 
gazdája nem tudom, hogy hogy van, de ott egy borostyánnak két méter szélesen 
már ki van nőve a sövény, tehát ennek a visszavágását is szeretném 
megrendelni. Illetve szeretném a városüzemeltetési osztály vezetését és az 
önkormányzat segítségét is, hogy kaptam egy ajánlott levélben egy indítványt a 
Temető utcai lakosoktól, negyvenen írták alá, hogy szeretnének újra egy 
buszforgót tartani a 22-es busszal és az ottani Temető utcai úthasználattal 
kapcsolatban. Szinte az utca valamennyi lakója aláírta ezt a beadványt, és kérik, 
hogy a Volán, a rendőrség, az önkormányzat is és arra illetékes vezetői tartsunk 
fórumot, erre kérném a városüzemeltetési osztályt, hogy vegye fel a kapcsolatot 
az illetékesekkel, és akkor időben értesítsenek, hogy meg tudjuk hirdetni, hogy 
mikor és hol lenne ez a tanácskozás. Ez már évek óta visszahúzódó probléma, 
ezt tudjuk, meg is értjük az ott élő lakókat, hogy nagy a buszforgalom. Ebben 
tettek ajánlatokat is, illetve elképzeléseket, hogy milyen elképzelések vannak. 
Természetesen ezt majd a szakemberek felülvizsgálják. Ezt az indítványt majd 
eljuttatom az osztálynak, és kérem majd a támogatásukat, segítségüket, hogy 
létrejöjjön ez a fórum. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A szeptemberi fogadóórán 
megígértem két lakónak, akik ott voltak a fogadóórámon, hogy képviselői 
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indítványt fogok benyújtani. Be is nyújtottam két képviselői indítványt, az egyik a 
13-as busznak a visszaállítása, ami már egyszer közösen fórumot tartottunk, 
amit már nagyon szeretnénk megoldani, de itt egyeztetések vannak folyamatban 
ezekkel kapcsolatban. És megkapva a Modern Városok Programjának az eddigi 
tevékenységét, nekem van még egy másik, ami előtte való a Modern Városok 
Programjával, a szennyvízelvezetés megoldása Dunaújvárosban. Mert még van 
a városnak olyan utcái, ahol nincs szennyvízelvezetés, így a Tóth Árpád utca, 
Bem utca. Nem beszélve, hogy arra várunk, hogy ugye Kulcs, Rácalmás 
csatlakozzon, és akkor a Táborállás meg a többiek. Egy olyan képviselői 
indítványom is van, hogy a Tóth Árpád utcában a szennyvízelvezésre, 
tájékoztatott az iroda, hogy ennek egy elég komoly hosszú lejárata van, hogy ezt 
meg lehessen tervezni és egyéb más dolog. De folyamatban van, és csak a 
városlakókat szeretném ezzel kapcsolatban tájékoztatni. A tegnapelőtti 
fogadóórámon szóba került a McDonald’s környéke és annak az elviselhetetlen 
sok szemét, piszok, ami azon a környéken van. Általában péntek este, szombat 
este elég komoly randalírozások vannak, itt beleértve a Gőzmalom utcában meg 
gyorsulásos versenyt tartanak, ott az utca végén, ott az Opeltól elindítva, 
úgyhogy szeretném kérni a közterület-felügyelőket és egyéb másokat, hogy erre 
jobban oda kellene mindenféleképpen figyelni. És a mai közgyűlésen már szóba 
került, hogy az utcanevek és egyéb mással kapcsolatban már az intézkedések 
megtörténtek. Nagyon örvendetes az, hogy nagyon szépen fejlődik a város, 
egyre több járdát építünk most a Kallós Dezső utcában meg egyéb más 
helyeken, de szeretnék kérni én is egy dolgot, amit a Béke városrészben 
szeretnék megvalósítani. A Béke városrészben a külső területen, a Mátyás király 
utca környékén parkolók tervezését, és az mellett a járdának a felújítását 
szeretném végezni. Nem szeretnék senkit bántani, de a 9-es választókörzetben, 
mivel hogy én baloldali képviselő vagyok, azt gondolom, hogy ebben az évben 
nem kaptam meg azt a tízmillió forintot, amit a járdafejlesztésre lehetett volna 
fordítani, a többiek megkapták, és most nem azért mondom, hogy egyéb más 
dolog, de megkaptam azt, hogy az Aranyvölgyi út fel lett újítva egy részében, és 
azt gondolom, hogy szeretném kérni, hogy ennek a lehetőségét vizsgáljuk meg, 
hogy továbbra is lehetőség legyen a Szabadság útnak a folytatását, a Hingyi úr 
ugye a Szabadság útnál föl van újítva a járda, annak a folytatását a páros és a 
páratlan oldalon lehessen az elkövetkezőkben végrehajtani. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönjük szépen. Nem hiszem, hogy az lenne az oka, amit ön emleget. Tehát, 
ha ön ezt így ítéli meg, megmondom őszintén, én ennek nem örülök. Mert ha 
csinálunk egy összegzést, hogy mely területeken mi munkák készültek el, akkor 
ön azért eléggé ott van a spiccben véleményem szerint. De adjuk meg Lőrinczi 
Konrád képviselő-társamnak a szót! Köszönöm szépen. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Én köszönöm a szót és a lehetőséget. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Igen, én is néhány körzeti problémával keresném meg a hivatalt, és lenne 
néhány kérésem. Az egyik, ma visszahivatkoznék egy korábbi napirendi 
pontunkra, amelyben az utcanevekről esett szó, illetve az elnevezésekről. 
Nekem van egy régi álmom. Külföldön láttam. Több álmom is van, ez tény. De ez 
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az egyik. Külföldön láttam nagyon szép példákat arra, hogy hogyan lehet 
utcaneveket, városrészneveket, irányjelzést kihelyezni, és ugyan régebben 
voltak Dunaújvárosban ilyen irányjelző táblák utcanevekre vonatkozóan, 
városrészekre vonatkozóan, viszont azok már a régi táblák, azok kikoptak. És én 
az egyik álmom az, hogy ezeket sikerüljön egyszer majd valamikor - nem tudom 
milyen nagyságrendű összeget emésztene föl -, hiszen itt valószínűleg több száz 
millió több száz tábláról van szó, amit a város területén ki kell helyezni, az 
nyilván nem kevés összeg. Én azt gondolom, hogy egy szép lassú munkával el 
lehetne kezdeni ezeknek a pótlását. Úgyhogy én ezt javaslom megfontolásra, 
hogy kezdjünk el egy ilyen jellegű munkálatot is. Nyilván nem hatalmas 
összegekkel, de egy minimális kerettel ezt már el lehetne kezdeni. És akkor 
visszatérve a körzeti munkálatokra. Meglehetősen régen jelentettem be 
padoknak a javítási kérését. Egyrészt az Október 23. tér 10-es lépcsőháznál, 
Vigadó utca 10-12. lépcsőházak közötti pad javítását szeretném kérni ismételten. 
Ismételten felhoznám azt a témát, amit jegyző asszonynak is többször 
említettem, hogy a Dózsa György út 25. előtt található egy balesetveszélyes 
köztéri kirakat. Ez úgy tudom, magántulajdonban van, de hogyha a tulajdonostól 
ezt jelképes áron meg tudnánk szerezni, akkor abban az esetben ezt vagy 
hasznosítani, vagy elbontani lehetne, mindenesetre azt gondolom, hogy a 
balesetveszélyességet meg kellene szüntetni. Ez többek között lakossági kérés 
is, de én is azt gondolom, hogy ez így nem maradhat. Ebben kérném a jegyző 
asszonynak a segítségét továbbra is. A Martinovics utca 12. és Batsányi 41. 
lépcsőházak mögötti, a 12. előtt és a Batsányi 41. mögötti szemeteseknek a 
rögzítését szeretném ismételten kérni, merthogy ez még a mai napig nem történt 
meg. Ebben a DVG-nek kérném a közreműködését, hiszen szerintem a 
megrendelések azok már kimentek, már csak a végrehajtás van hátra. A 
Batsányi utca 57-nél lévő, út mellett lévő szemetest gyakorlatilag vandálok 
tönkretették. Egyrészt ennek a biztosítási vonzatát, tehát a biztosítóhoz a 
megfelelő papírokat benyújtani, azt gondolom, hogy célszerű lenne minél 
hamarabb, másrészt pedig nyilván a pótlásáról gondoskodni kellene, most 
gyakorlatilag egy szó szerint félbevágott kuka várja a lakókat, és én azt 
gondolom, hogy ez a helyzet tarthatatlan. Tehát ezt kérném pótolni karex típusú 
homokszínű szemetessel. Az Erkel kert 14. mögött az y elágazásnál egy új 
szemetes telepítését már kértem a hivataltól, de most itt a közgyűlésen is ezt a 
kérést megerősítem. Illetve néhány folyamatban lévő ügyet szeretnék 
megemlíteni. Egyrészt köszönöm a szép munkát, az eddigi szép munkát az 
Október 23. téri 9-es lépcsőház melletti parkoló felújítása kapcsán a DVG-nek, 
szépen haladnak a munkálatok, és remélhetőleg az hamarosan elkészül. 
Későbbiek során, remélhetőleg még az idei évben, ha az időjárás megengedi, az 
Október 23. tér 10-es lépcsőház melletti járdának, az áldatlan állapotú járdának 
a felújítása remélhetőleg elkezdődik. És jelenleg is folyamatban van a 
Tourinform előtti parkolónak a felújítása, amelyik a Zöld város projekten belül 
kerül felújításra és megújításra, meg hát biztos a városlakók is látták, hogy 
intelligens gyalogátkelőhelyeknek a megvalósítása folyik jelenleg is. Ebből 
igazából csak kettő érinti a körzetemet, a Kossuth Lajos utca és a Szórád 
kereszteződésénél, illetve a Kossuth Lajos utca és a Vasmű út 
kereszteződésénél. Én azt gondolom, hogy ezek mindenképpen most 
közvilágítás ide vagy oda, mindenképpen a lakosok biztonságát szolgálják. És 
mindenképpen pozitív lépésnek tartom ezeket. Köszönöm szépen. 
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Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Úgy látom, képviselő úr hasonlóan az egy hónappal ezelőtt 
vagy két hónappal ezelőtt gondolataimhoz csatlakozik utcanév táblák kapcsán. 
Hadd osszak meg önökkel egy legutóbbi lesznoi tapasztalatot Lengyelországból. 
Igazság szerint nem tudom, hogy hol van az a beszámoló, amit Hingyi Lászlóval 
írtunk alá, és állítottunk össze, hiányoltam a közgyűlés képviselői számára, nem 
lett odatéve. Tehát én azt gondolom, hogy erre nagyon oda kell figyelni, mert 
polgármester úr világosan megfogalmazta, hogy megkapják írásban a képviselő-
társak. Remélem, ezt megbocsátják, és pót… Megtörtént? Nem látom az 
arcokat, nem javítanak ki. Megkapták? Akkor nem vették ki a fiókból ezek 
szerint, a jobb megoldás az lett volna, ha itt kerül szétosztásra. De visszatérve 
az utcanevekre. Kimondhatatlan jó megoldásokat láttunk, az útvonal mentén az 
úttestek mellett lévő nagy épületek homlokzati falán, ami hungarocellel volt 
szigetelve és be volt festve, oda voltak ilyen majdnem méteres, látható nagy 
betűkkel írva az utcanevek és a házszámok, hogy mettől meddig lehet ott elérni 
abban a szakaszban egy-egy lépcsőházat. Az egy nagyon olcsó megoldás. 
Tehát én azt sajnálom, hogy erre mi itthon nem jöttünk rá, de ez 
mindannyiunknak meglepetést okozott. Tehát ilyen szempontból én ezt tudnám 
javasolni. És akkor Barta Endre képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Egyetlenegy kérésem van, kaptam 
egy lakossági kérést, ami úgy gondolom, hogy teljesen jogos. Azt ugye tudjuk, 
hogy egyre többen élnek azzal a lehetőséggel, hogy a halottaikat a Dunában 
helyezik el, vagy ott történik meg a szertartás. Ami viszont nincs meg, ugye az a 
régi hajóállomásnál szokott megtörténni, amire viszont nincs lehetőségüket, az 
Mindenszentekkor megfelelő koszorú, illetve bármiféle virág elhelyezése itt. Azt 
gondolom, mivel most rövid az idő november 1-ig, egy ideiglenes megoldást 
találhatnánk idén is, hogy már most megfelelő körülmények legyenek, és 
későbbiekben pedig akár egy hosszú távú normális megemlékező helyet lehet 
kialakítani. Utánajártam. Tudom, hogy ilyen tulajdoni jogok, illetve hasonló, 
földterülettel kapcsolatos kérdések is vannak, ezért nem tudtam, most ezt így itt 
beadni. De én azt gondolom, hogy egy ideiglenes megoldást, már most 
Mindenszentekre mindenképpen valósuljon meg, és akkor utána van egy évünk 
megnézni, hogy mi lehet a későbbiekben. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Teljesen jogos a felvetés. Arra kérem, hogy képviselői indítványban 
ezt mindenképp fogalmazza majd meg a jövőt illetően. Most pedig szeretném 
megkérni osztályvezető urat, hogy legyünk tekintettel erre a kérésre, mert 
valóban úgy van, ahogy képviselő úr mondja, nagyon sokat választják ezt a 
formáját. Köszönöm szépen. Izsák Máté képviselő úré a szó! 

 
Izsák Máté képviselő: 

 
Köszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is egy 
örömteli hírt szeretnék bejelenteni, a tegnapi nap folyamán jómagam, DVG Zrt., 
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illetve a városüzemeltetési osztály és a szolgáltatók megfelelő képviselőinek a 
jelenlétében megtörtént a Kossuth Lajos utcai 2-től a Bartók Béla útig tartó, új 
parkoló építési területének az átadás-átvétele. Azt az információt kaptam, hogy 
remélhetőleg másfél hónap alatt végeznek a munkálatokkal, de ez akár el is 
húzódhat, ugyanis ahogy már említettem régebben is, a világítást ugye beljebb 
kell helyezni. Én úgy gondolom, hogy ezáltal nagyobb fényerő is jut a járdára, 
tehát ez mindenképpen még plusz, pozitív hozadéka is van ennek a történetnek. 
És negyven új parkolóhely fog létesülni rövid időn belül. Úgy gondolom, hogy ez 
egy nagyon örömteli hír, és a belváros parkolási nehézségein egy kicsit 
enyhíteni tud. Más. A Latinovits utcánál van egy ún. bódé, pavilon, nem tudom, 
mi ennek a pontos megnevezése, ami tudomásom szerint nem önkormányzati 
tulajdon, hanem magántulajdon. Én arra szeretném kérni jegyző asszony vagy 
az illetékest, aki ebben el tud járni, hogy kutassuk fel a tulajdonost, mert egy 
félelmetes patkánytanya jelen pillanatban. Én úgy gondolom, az elmúlt időknek 
az eseményei, amikor megjelentek újra sajnos ezek a patkányok, a gócpontja ez 
az épület lett. Elhanyagolt, évek óta senki nem látta a tulajdonosát, senki nem 
gondozza, volt, hogy hajléktalanok laktak benne, és szégyenfoltja annak a 
városrésznek. És ha meg tudnánk találni a tulajdonost, illetve vagy elbontatnánk, 
vagy pedig hogyha lehetőség van rá, jutányos áron meg tudnánk vásárolni, ott 
még a Latinovits utcában plusz parkolóhelyeket is tudnánk a helyén létesíteni, és 
ennek nagyon örülnének az ott lakók. De főként annak örülnének, hogyha ez a 
torzó eltűnne a lakókörnyezetükből. Egy hosszú távú, régóta tartó, és úgy 
gondolom, hogy sajnos csak hosszú távon lehet megoldani, ez pedig az ún. 
győri paneleknek a helyzete. Ez általában számomra is visszatérő téma. Most 
hétfőn is voltam ott körzetbejáráson. Én úgy gondolom, hogy az ott lakóknak 
méltatlan ez a lakókörnyezetéhez, mindenképpen szeretnék valamilyen tervet 
kérni vagy javaslatot a városüzemeltetési osztálytól, hogy megfelelő keretek 
között a jövőbeni években erre mindenképpen gondoljunk, ha fokozatosan is, de 
mindenképpen azon a lakókörnyezetnek a kinézetén segítsünk, és próbáljunk 
meg valamifajta felújítást, illetve járdafelújítást eszközölni, ugyanis hatalmas 
repedések vannak, ugye ott van egy iskola, ott van egy óvoda, rengetegen 
járnak arra, és emellett tényleg egy akadálypálya már lassan az a környezet. 
Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna mondani. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Hingyi László képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Elnézést, hogy újra szót kértem, de két 
dolgot szeretnék még elmondani. Az első az az én bűnöm, hogy elfelejtettem 
megköszönni a múlt hónapi közgyűlésen elhangzott problémáimat, útjavításokat, 
amire gyorsan reagáltak, és elvégezték, a másik pedig, most a Barta Endre 
képviselő-társamnak a felhívásával kapcsolatban én szeretném viszont azt kérni, 
sajnos ez az én felelőtlenségem, hogy nem szóltam még eddig, sokszor szóltak 
nekem, és a következő, eljövendő Halottak napi kapcsolat jutott eszembe újra, 
hogy a 6-os út felőli kaput ugyanis ki szokták nyitni a temetőben a kapukat, és a 
6-os út felőli sor egy bejárat, viszont ott nagyon rossz az állapot. Tehát ott mind 
a parkírozás, mind a bekötőút, elég keskeny az út. Hogyha azt az utat egy kicsit 
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meg lehetne munkagéppel gyalulni, és egy salakos utat csinálni, illetve a 
parkolót ott rendbe tenni. De még az se volna probléma, ha legalább egy vagy 
két polgárőr segítene a forgalomba, elég nehéz ott a 6-os útra kijönni, mivel nagy 
a forgalom, főleg este, meg befele nem tudni, hogy mennyire telített a belső 
parkoló, és megy az út szélén. Sokszor négy-öt kocsinak várni kell, míg egy 
kijön. Tehát elég bonyolult a bejutás. Tehát annak a bejutási lehetőségét és a 
parkolási kezelését is szeretném, hogyha a város meg tudná oldani, és ebben 
segítséget adna a lakópolgároknak, mert sokszor panaszkodnak ez ügyben. 
Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Ez egy sokat felvetett probléma egyébként. Ugyanis 
hallatlanul balesetveszélyes. Egyébként a közútkezelők mondják, hogy 
szabálytalan ezeknek az utaknak, bekötő utaknak a léte, ugyanis, ha nem 
tévedek, a 6-os út az főút. És a főútról tetszik, vagy nem tetszik, ki kell alakítani a 
behajtó és a kihajtó sávokat. Nem véletlen az, hogy azon a területen, azon az 
útszakaszon, többek között a temető felé vezető úton is rengeteg a baleset. 
Halálos balesetekről is beszélhetünk sajnos. Úgyhogy ezt a kérdést valóban 
minél előbb meg kell vizsgálni, mert szabálytalan. Európai uniós szabály, hogy 
ezt a kialakítást el kell végezni, el kell végeztetni. Köszönöm, képviselő úr. 
Lőrinczi Konrád képviselő úr kér szót! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót, alpolgármester úr, ismét. Izsák Máté képviselő-társam 
hozzászólása után jutott eszembe, hogy nekem van még egy feladatom, hiszen 
a mai közgyűlésen volt egy olyan döntésünk is, amelyik a Kossuth Lajos utcát 
ugyancsak érintette a páratlan oldalon, amelyben a Kossuth 19. és 27. közötti 
parkolónak, amelyik már nagyon rossz állapotban van, és balesetveszélyes is, 
ennek a felújításáról döntöttünk. A lakókat szeretném tájékoztatni, hogy 
remélhetőleg idén, de nyilván ez időjárásfüggő is, remélhetőleg idén ennek a 
parkolórésznek, első ütemnek a felújítása meg fog történni, vagy remélhetőleg 
meg fog történni. És akkor ugye a Kossuth Lajos utcában így már gyakorlatilag 
mind a két oldalon fel lesz újítva a parkoló. Még annyi, hogy remélhetőleg jövőre 
folytatódni tud majd a második ütemmel, az pedig a Kossuth 9.-11-es 
lépcsőháztól a 17-es lépcsőházig fog tartani. Majd remélhetőleg forrást is tudunk 
majd szerezni rá. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Nekem lenne még egy gondolat városüzemeltetési osztály 
osztályvezető úrhoz. Pontosan egy hónappal ezelőtt szóltam utoljára, előtte már 
említést tettem a dunasori járda és útfelbontásokra. Sajnálatos módon azóta 
sem történt semmi, és a rossz idő csapadékos időjárás bekövetkeztével a lakók 
őszintén megmondom, nagyon fel vannak háborodva. Tehát alapvetően az a 
tiszteletteljes kérésem, hogy ezeknek az árkoknak a betemetését, 
rendbehozatalát a lehető legsürgősebben oldják meg, különös tekintettel arra, 
hogy a szociális otthon, - ezt is említettem, talán emlékeznek rá -, a szociális 
otthon lakóinak a közlekedését oly szinten nehezíti, hogy egyszerűen nem 
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tudnak az épületből ki- és bejárni kerekesszékkel, illetve járókerettel. Köszönöm 
szépen. DVG Zrt.! 
 

Gergő Edmond a DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője: 
 
Köszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A dunasori 
vezetéképítési munkáknak a kivitelezője a DVG Zrt. A vezetéképítési munkák 
befejeződtek, a helyreállítási munkák vannak folyamatban, az aszfaltozás van 
már csak a Panoráma útnak és a dunasori útnak az érintett szakaszán a járda 
már helyreállításra került. Úgy gondolom, a héten vagy a jövő hét elején az 
aszfaltozási munkák is el fognak készülni.  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Ez egy megnyugtató hír. Tehát örülök neki, mert 
sokan vélelmezik azt, hogy egy kicsit hosszabbra nyúlt a kelleténél. Persze 
megértve azt a problémát, hogy a DVG Zrt.-nek hihetetlenül sok munkát kell 
folyamatában elkészíteni, befejezni, és nincsenek könnyű helyzetben. Ez 
teljesen világos, de én a legutóbbi közgyűlésben is éppen a szociális otthonban 
élők miatt vetettem fel, és kértem azt, hogy ebben tegyük meg a szükséges 
lépéseket. Ezek szerint, ígéret szerint megtörtént, részben megtörtént, és 
hamarosan befejeződik. Nagyon szépen köszönöm. És akkor most technikai 
szünetként. Bocsánat! Sürü Renáta jegyző asszonyé a szó. 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Köszönöm szépen. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Lőrinczi 
Kornád Képviselő Úr! Az ő felvetésére szeretnék egy mondatban, illetve 
nagyjából kettőben reagálni. Az említett pavilon a Dózsa György úton, amelynek 
az üvegfelülete be volt törve, tehát a munkatársaim már az ő kérésére vagy az 
én utasításomra eltávolították a betört üvegrészeket. Két tábla van még épen. 
Azt a tájékoztatást szeretném adni, hogy időközben megjelent a közterületi 
reklámhordozókra vonatkozó kormányrendelet, ami nekünk nagyon sok munkát 
ad, és a részletek kidolgozása most van folyamatban, két helyi rendeletünket is 
érinti, és a tisztelt közgyűlés elé kerül novemberben, ami véglegesen meg fogja 
oldani ezt, és az ehhez hasonló problémákat is. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Ránézek a monitorra, jelentkező hiányában a közgyűlést 
berekesztem, és technikai szünetként kettő-három percet kérek, mert a zárt 
üléssel folytatnánk. Köszönöm szépen. 
 

 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 


