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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének november 16-ai 

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

1. Cserna Gábor polgármester 
2. Barta Endre              képviselő 
3. Besztercei Zsolt képviselő 
4. 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. Szabó Zsolt képviselő 
13. Sztankovics László   képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Cserni Béla                  képviselő 
2. Tóth Kálmán képviselő 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
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 
Kozma Csilla belső ellenőrzési osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
Gergő Edmond DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Erdei Judit Zalagast Kft. képviseletében 
Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője 
Farkasné Vörös Magdolna GESZ igazgatója 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Sági Péter DV N Zrt. vezérigazgatója 
Kalácska András Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke 
Farkas Lajos Intercisa Múzeum igazgatója 
Andics Ágnes Egészségmegőrzési Központ képviseletében 
Őze Áron Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

igazgatója 
Tóth Éva József Attila Könyvtár igazgatója 
Varga Anna Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Dr. Bittmann Lilla Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás projekt irodavezetője 
Rauf Norbert Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Dr. Göblyös Béla DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója 
Busi Éva DVCSH Kft. gazdasági igazgatója 
Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata elnöke 
  

 
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: 
 

Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Jó reggelt kívánok! 
Tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket is. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének novemberi rendes ülését megnyitom. Az ülés 
határozatképes. Cserni Béla képviselő úr, valamint Tóth Kálmán képviselő 
úr jelezte igazolt távollétét. 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának nevében tisztelettel 
köszöntöm Cserna Gábor polgármester urat, a képviselő-testületet, 
meghívott vendégeinket, valamint a sajtó képviselőit. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése minden évben „Szociális Munkáért – 
Dunaújváros” díjat adományoz, mely díj azon személynek adható, aki 
Dunaújvárosban a szociális munka területén kiemelkedő tevékenységet 
fejtett ki a lakosság szolgálatában, valamint a közéleti munkában. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az idei évben a „Szociális 
Munkáért – Dunaújváros” díjat Cruceru Carmen Mihaela, a Jószolgálati 
Otthon Közalapítvány szociális gondozó ápolója részére adományozza. 
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Kérem, tapsolják meg a díjazottat! 
Kérem, hallgassák meg a díjazott méltatását!  
 
Cruceru Carmen Mihaela 1965-ben Romániában született. 1992 májusa 
óta dolgozik a Jószolgálati Otthonban. Kezdetben a napközi konyháját 
vezette, szakács szakképzettséget szerzett, hogy munkáját megfelelő 
szaktudással végezze. Lelkiismeretesen tanulta a nyelvünket, és fontos 
volt számára, hogy magyar állampolgár lehessen. Sokat tanult, 
munkájában a segítő szándék elsődleges volt mindig, így természetes volt 
számára az is, hogy tovább tanuljon, ezért elvégezte a két éves szociális 
gondozó és ápoló képzést, hogy igazi segítőjévé váljon az ellátottaknak. 
Ebben az évben ünnepelhette a 25 éves közalkalmazotti és a 25 éves 
jószolgálatis jubileumát. A bentlakásos intézmény három műszakos 
gondozójaként kiemelkedő teljesítményt nyújt a mindennapi munkája 
során. Határozott, precíz, empatikus készsége, lendülete és 
segítőkészsége példaként szolgál a kollégái számára. Kitartása, 
motiváltsága révén nincsen számára elérhetetlen akadály. Kollégái 
bármikor számíthatnak rá, a gondoskodása, a figyelme teljes körű az 
ellátottak irányában, és szabadidejében is gyakran bejár a 
rendezvényekre, kirándulásokra kísérőnek. Mindig nyitott az új 
lehetőségek iránt, képzi magát, és részt vesz a belső képzéseken is. Nagy 
utat tett meg – nemcsak földrajzi értelemben – míg a segítő szakmára 
rátalált, és a szociális segítés a hivatásává vált. Dunaújváros MJV 
Közgyűlése a példaértékű és kiemelkedő szakmai tevékenységének 
elismeréseként a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat tehát Cruceru 
Carmen Mihaela részére adományozza.  
 
Felkérem polgármester urat, adja át az elismerést! 

 
(Cserna Gábor polgármester átadta Cruceru Carmen Mihaela részére a díjat.) 

 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Kedves Vendégek! A díjátadást követően egy ünnepélyes pezsgős 
koccintásra invitálom Önöket a közgyűlési terem előtti aulába, ahol 
pohárköszöntőt Lőrinczi Konrád, a szociális, egészségügyi és lakásügyi 
bizottság elnöke mond. Kérem, tehát fáradjunk az aulába! 
 
Szünet 
Szünet után: 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Közgyűlés! Folytatjuk a munkákat a 
tárgysorozat elfogadásával. Indítványozom, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 
végén 43., 44., 45. napirendi pontjaként vegyen fel három új napirendet. 
Az egyik önkormányzati rendeletünk módosítását, amely az egészségügyi 
alapellátás körzeteinek megállapításáról szól. Kérdezem osztályvezető 
asszonyt, hogy mi indokolja, hogy ezt most fölvegyük. 
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Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Szeretném elmondani, hogy az osztályunk 
határidőben elkészítette a rendeletmódosítást, de vannak szakhatóságok, 
ahova véleményezésre el kellett küldenünk. Ez meg is történt, és mi a 
decemberi közgyűlésre szerettük volna előterjesztni, lévén, hogy ezek a 
vélemények még nem érkeztek vissza maradéktalanul. Azonban a Járási 
Hivatal Népegészségügyi Osztálya jelezte, hogy olyan kérelmet, amely a 
finanszírozást érinti, csak november 26. napjáig fogadnak be, és ez a levél 
a tegnapi napon érkezett meg hozzánk. Majd hasonló kérést jelzett az 
OEP is. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A második ilyen a Vasmű úton található nyilvános illemhely 
üzemeltetési munkái. A harmadik pedig, múlt héten, hétfőn volt egy 
sajnálatos tűzeset, és úgy gondoltam, hogy akkor járunk el bölcsen és 
okosan és korrektül, ha a nyári két tűzesethez hasonlóan ezt a tűzesetet is 
kiemelt módon kezeli a közgyűlés.  
 
Aki elfogadja a három napirend felvételét, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az egészségügyi alapellátás 
körzeteinek megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati 
rendelet módosítására” című előterjesztést, a „Javaslat Dunaújváros Vasmű úton 
található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési munkára” című előterjesztést, 
valamint a „Javaslat a 2017. november 6-ai tűzeset károsultjának megsegítésére” 
című előterjesztést – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette a nyílt ülés 
tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
694/2017. (XI.16.) határozata 

„Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 
kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására” 

című előterjesztés, „Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri 
nyilvános illemhely üzemeltetési munkára” című előterjesztés, valamint 

„Javaslat a 2017. november 6-ai tűzeset károsultjának megsegítésére” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. november 16-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 43. napirendjeként, a 
„Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési 
munkára” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 44. napirendjeként, valamint a 
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„Javaslat a 2017. november 6-ai tűzeset károsultjának megsegítésére” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 45. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ezen túl indítványozom, hogy a tárgysorozatból vegyük le a 16. 
sorszámmal jelzett napirendi pontot, mely a Dunaújvárosi Vegyeskarral 
kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatát célozza meg. Indoka, 
további egyeztetés.  
 
Aki ezt elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 16. napirendi pontját – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, 
Tóth Kálmán) – levette a nyílt ülés tárgysorozatából és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
695/2017. (XI.16.) határozata 

a nyílt ülés 16. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. november 16-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 16. napirendi pontját, mely „Javaslat a Dunaújvárosi Vegyeskarral 
kötött Közművelődési együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új 
megállapodás megkötésére”, levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm, főszerkesztő úr! Köszönöm. A zárt ülésen a harmadik 
napirendi pontként szereplő Mezőföld Regionális Víziközmű Kft.-vel 
összefüggő napirendet is vegye le a közgyűlés a tárgysorozatból, 
indítványozom. Itt még alpolgármester úr tárgyalásokat folytat a gazdasági 
társaság vezetőivel. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 3. napirendi pontját – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 2 fő 
(Cserni Béla, Tóth Kálmán) – levette a zárt ülés tárgysorozatából és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
696/2017. (XI.16.) határozata 

a zárt ülés 3. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. november 16-ai zárt ülésének 
meghívó szerinti 3. napirendi pontját, mely „Javaslat a Mezőföldi Regionális 
Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés, valamint üzletrész 
adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére”, levette 
napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Valamint a Dózsa iskola kérelmét is indítványozom levenni. Ez a jubileumi 
fenyőfadíszítő verseny támogatására, nem a céllal van a baj, meg a 
napirenddel, meg az iskolával, meg a gyerekekkel, hanem ez megoldható 
polgármesteri keretből is. Nem feltétlenül kell közgyűlésnek ezt tárgyalnia.  
 
Aki ezt elfogadja, ennek a levételét, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés 18. napirendi pontját – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, 
Tóth Kálmán) – levette a nyílt ülés tárgysorozatából és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
697/2017. (XI.16.) határozata 

a nyílt ülés 18. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. november 16-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 18. napirendi pontját, mely „Javaslat a 20. Jubileumi Fenyőfadíszítő 
Verseny támogatására”, levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Frakcióvezető úr, miért kért szót? Figyeljen, hogy hova nyúlkál! Nehogy 
baj legyen! Köszönöm. 
 
Akkor a nyílt ülés teljes tárgysorozatáról legyenek kedvesek véleményt 
mondani! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő 
(Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

698/2017. (XI.16.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

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

29/2016. (XI.18.) építményadóról szóló önkormányzati rendeletének módosítására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 

működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény 
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési 
szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási intézményekben alkalmazandó 
napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési díjról szóló 37/2013. 
(XI.22.) önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

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

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 
7. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű 

beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződésekről 
 
8. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződések elbírálására 
               

9. Javaslat a „Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer 
módosítására” vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek 
biztosítására 

 
10. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére 

vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek biztosítására 
                           

11. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatására – 2018. évre 
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12. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 
2018. évi béren kívüli juttatására 

 
13. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési 

előirányzatának módosítására 
 

14. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának 
módosítására 
             

15. Javaslat a Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros intézmény 2018. évi nyári 
nyitvatartási rendjének meghatározására 
               

16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szonáta Zeneművészeti 
Alapítvánnyal 

 
17. Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött 

megbízási szerződések módosítására 
 
18. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító mobil eszköz 

beszerzésére 
 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve 3. számú módosítására 
 
20. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 

 
21. Javaslat Dunaújváros területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő megvilágítás 

kiépítés kivitelezésére 
 

22. Javaslat Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és 
környezeteinek megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadására az E-ON 
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére 

 
23. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 

bérelhető földterületek haszonbér mértékének megállapítására és a haszonbérleti 
szerződéstervezet megtárgyalására 
             

24. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet 6. szintjén lévő váróterem festési munkálataira 
 
25. Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház árkádjának felújításának támogatására 
 
26. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként 

átadott összeg elszámolásának elfogadására 
 

27. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként 
meghatározott keretösszeg megemelésére 
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28. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
Dunaújváros területén történő folyamatos ellátásáról és a hulladékgazdálkodási 
közfeladat megoldásáról szóló tájékoztatójának elfogadására 
 

29. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosításának véleményezésére 

 
30. Javaslat postai szolgáltatás ellátására a DVG Zrt. közreműködésével (2400 

Dunaújváros, Vörösmarty u. 2.) 
 

31. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére 
 

32. Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben az 507/2017. (VI.27.) határozat hatályon kívül helyezésére 

 
33. Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására 
               

34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a dunaújvárosi 2976/45 hrsz. alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1632 m2 nagyságú 
ingatlanok együttes vagy önálló értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
 

35. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
36. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 

megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
 

37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
részére a 2017. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási 
összegek felhasználásáról szóló elszámolás elfogadására 
 

38. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 
végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) 
kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálására 

 
39. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető fórumok működési feltételeinek biztosítására 

kiírt KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyására 
 
40. Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2018-2021. évre szóló stratégiai belső 

ellenőrzési tervének, valamit a 2018 évi éves belső ellenőrzési tervnek a 
jóváhagyására 

 
41. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
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42. Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 
üzemeltetési munkáira 

 
43. Javaslat a 2017. november 6-ai tűzeset károsultjának megsegítésére 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a meghívott vendégeink számára tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

699/2017. (XI.16.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. november 16-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek jegyzőkönyvvezetési jogot biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
700/2017. (XI.16.) 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: 
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Zárt ülés. Akkor így egyet levettünk, a harmadikat. Az első, az kitüntetési 
ügy, így kötelező a zárt ülésen tárgyalni. A második, az az önkormányzat 
vagyoni érdekét érinti, ezért zárt ülést rendelhet el a közgyűlés.  
 
Indítványozom a második napirend esetében a zárt ülés elrendelését! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére” című előterjesztést zárt 
ülésen – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), 
nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
701/2017. (XI.16.) határozata 

„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeiből 
értékpapír jegyzésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. november 16-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére”, zárt 
ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor indítványozom a két napirend felvételét! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
702/2017. (XI.16.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. november 16-ai zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására 

 
2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeiből 

értékpapír jegyzésére 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

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

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

29/2016. (XI.18.) építményadóról szóló önkormányzati rendeletének módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 

működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény 
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési 
szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a közoktatási intézményekben alkalmazandó 
napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetési térítési díjról szóló 37/2013. 
(XI.22.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

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

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
7. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű 

beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő szerződésekről 
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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 
 
8. Javaslat a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 

elnevezésű projekt megvalósítása érdekében kötendő szerződések elbírálására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
               

9. Javaslat a „Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer 
módosítására” vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek 
biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
10. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére 

vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                           

11. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő 
támogatására – 2018. évre 
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 

 
12. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 

2018. évi béren kívüli juttatására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
13. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési 

előirányzatának módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
14. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító okiratának 

módosítására 
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Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             

15. Javaslat a Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros intézmény 2018. évi nyári 
nyitvatartási rendjének meghatározására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               

16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szonáta Zeneművészeti 
Alapítvánnyal 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
17. Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött 

megbízási szerződések 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 
 
18. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító mobil eszköz 

beszerzésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve 3. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a bírálóbizottság elnöke 

 
20. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” 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 

 
21. Javaslat Dunaújváros területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő megvilágítás 

kiépítés kivitelezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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22. Javaslat Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és 
környezeteinek megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadására az E-ON 
Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
23. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 

bérelhető földterületek haszonbér mértékének megállapítására és a haszonbérleti 
szerződéstervezet megtárgyalására 
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 
             

24. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet 6. szintjén lévő váróterem festési 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 

 
25. Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház árkádjának felújításának támogatására 

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

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
26. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként 

átadott összeg elszámolásának elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

27. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként 
meghatározott keretösszeg megemelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
28. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

Dunaújváros területén történő folyamatos ellátásáról és a hulladékgazdálkodási 
közfeladat megoldásáról szóló tájékoztatójának elfogadására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

29. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosításának véleményezésére 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
30. Javaslat postai szolgáltatás ellátására a DVG Zrt. közreműködésével (2400 

Dunaújváros, Vörösmarty u. 2.) 
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Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

31. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

32. Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben az 507/2017. (VI.27.) határozat hatályon kívül helyezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
33. Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               

34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a dunaújvárosi 2976/45 hrsz. alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1632 m2 nagyságú 
ingatlanok együttes vagy önálló értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

35. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
36. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 

megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
részére a 2017. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási 
összegek felhasználásáról szóló elszámolás elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

38. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat által 
végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) 
kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
39. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető fórumok működési feltételeinek biztosítására 

kiírt KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
40. Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2018-2021. évre szóló stratégiai belső 

ellenőrzési tervének, valamit a 2018 évi éves belső ellenőrzési tervnek a 
jóváhagyására 
Előadó: a jegyző 

 
41. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
42. Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 

üzemeltetési munkáira 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöne 

 
43. Javaslat a 2017. november 6-ai tűzeset károsultjának megsegítésére 

Előadó: a polgármester 
 
 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására 

Előadó: a polgármester 
 

2. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeiből 
értékpapír jegyzésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Mielőtt rátérnénk az első napirendi pont megtárgyalására, engedjék meg, 
hogy pár gondolatot mondjak a képviselői etikával, magatartással, 
viselkedéssel kapcsolatban. Felhívom szíves képviselő-társaim figyelmét, 
hogy egy önkormányzati képviselőnek, mindegy, hogy melyik politikai 
oldalon ül, egyfajta mintaként, példaként kell szolgálnia azon túl, hogy 
mandátummal bír, teljesen mindegy, hogy egyéni választókerületből vagy 
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listás képviselő, mert egyenértékű a kettő. Rendezvényeken, a hivatal 
épületében, a normális, megengedhető, erkölcsi normák alapján kell 
viselkednie. Teljesen mindegy, hogy melyik oldalon ül. Ez esetben 
ráadásul kormánypárti, úgymond többségi képviselőre utalok ezzel. 
Elharapózott mostanában egyfajta viselkedési mód az egyik képviselő-
társunk részéről. És e helyről is szeretném az illető figyelmét felhívni, hogy 
mintaként, példaként kell Dunaújváros polgárai, Dunaújváros lakossága, a 
bizottsági ülésen, a közgyűlésen megjelent vendégek, illetve a 
köztisztviselői kar előtt megjelennünk, nyilatkoznunk, viselkednünk, 
felöltöznünk. Minden, ami ebbe a tartalomba belefér. Köszönöm, hogy 
meghallgattak. 
 
 

1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti 
időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról 
Előadó: a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk az első napirendi pont megtárgyalására. Szabó képviselő úré a 
szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Polgármester úr arról beszélt, hogy mi az, amit egy képviselőnek meg kell 
tenni, és mi az, amit egy képviselő megtehet. Én is hasonló témában 
készültem, hiszen láthatjuk, hogy az egyéni országgyűlési képviselők 
repertoárja az nagyban bővült, hiszen Tállai képviselő úr az képes volt, 
hogy Mezőkövesden 11 forinttal csökkentsék az üzemanyag árát. Azt 
gondolom, hogy mi, a dunaújvárosi képviselő-testületben sem 
maradhatunk le ettől, nekünk is meg kell próbálnunk mindent megtenni 
azért, hogy itt, Dunaújvárosban is olcsóbban tankolhassanak a városlakók. 
Én hoztam egy levelet, amit szeretnék arra kérni minden képviselő-
társamat és önt, polgármester úr, hogy írja alá, és küldjük el a MOL 
vezérigazgató úrnak, hogy akkor, ha lehet ilyet kérni, akkor természetesen 
Dunaújvárosban is csökkentsék a benzin árát a mezőkövesdihez 
hasonlóan. Úgyhogy én majd körbeadom ezt a levelet, aki gondolja, és 
szeretné azt, hogy olcsóbban lehessen tankolni itt, Dunaújvárosban, azt 
kérem, hogy írja alá, hiszen nehogy lemaradjunk Mezőkövesdtől.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Na, most felhívom szíves figyelmét, hogy ön Dunaújváros Önkormányzata 
nevében el nem járhat, ebből adódóan, ha aláírják a képviselő-társaim, ha 
nem, ön Dunaújváros Önkormányzata nevében el nem küldhet egy ilyen 
levelet, hiszen erre törvény alapján jogosultsága nincs. Tehát játéknak és 
mosolygós poénnak így a tavaszra várható parlamenti választások előtt ez 
elfogadható, de egyébként nyilvánvalóan nem. Frakcióvezető úré a szó! 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Én még terveztem, hogy felszólalok. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Majd később akkor. Most már Hingyi frakcióvezető úré a szó. Így járt! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ha megengedik, 
akkor Szabó Zsoltra még egy kicsit reagálnék. Nem ezért kértem szót, az 
egy másik pont, szeretném tájékoztatni, amikor üzemanyag emelések 
vannak az országban, mindig bemondja a média, hogy az árak eltérőek 
lehetnek. Tehát mindenki ott tankol, ahol akar. Dunaújvárosban is van két 
ilyen kút, ahol harminc forinttal olcsóbb az üzemanyag ára, csak azért 
mondom, mert nem tudom, neki egyáltalán van-e kocsija, vagy tankol-e. 
Tehát ezt gondolom, a lakosság mindenhol tudja, hogy hol olcsó, és hol 
nem olcsó az üzemanyag, és természetesen oda megy tankolni. Ez csak 
az én magánvéleményem volt, amiért kértem a szót, azt azért kértem, 
hogy szeretném megköszönni az összes polgárőrségnek az őszi 
munkáját, hogy Dunaújvárosban, a körzetünkben, a körzetben kihelyezték 
ezeket a riasztóberendezéseket, ami nagyon sikeres volt, és amennyiben 
lehet, jövő évben is szeretnénk a többi körzetben is, illetve még a 
körzetemben is kevés volt, mert elég nagy volt rá az igény. Sok helyen 
kérték. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm a polgárőrségnek ezt a 
nagyon fontos feladatot, amivel a bűnüldözést is meg lehet előzni. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megkérem Besztercei képviselő urat, hogy - egy momentumot nem 
mondunk - egy pillanat erejéig vonja vissza a hozzászólási szándékát, 
hogy korrektül Szabó képviselő úr folytathassa. Parancsoljon! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés. Két témában szerettem volna még hozzászólni. Az egyik, hogy 
szeretném üdvözölni, hogy polgármester úr, habár egy kis késéssel is, de 
végrehajtotta a Párbeszéd egyik kérését, és újranyitott, újra fog nyitni a 
technikumi kisposta, hiszen ezt az ügyet… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Na, most lelőtte a DK poénját. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
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… hiszen ezt az ügyet legelőször a Párbeszéd Magyarországért két tagja, 
Pappné Grabant Ilona és Gergely Ákos karolta föl. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Több tagjuk is van kettőn kívül? 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Természetesen több tagunk is van, de a kettő Technikum városrészben 
élő tagunk karolta föl ezt az ügyet, és anno én polgármester úrnak több 
száz aláírást adtam át ebben a kérdésben, úgyhogy szerintem fontos, 
hogy újranyitott ez a kisposta, és remélem, hogy ez a városlakók 
megelégedésére fog működni a továbbiakban. Egy másik ügy, amit 
fontosnak tartok, hogy megemlítsek, az pedig arról szól, hogy egyéni 
képviselői indítványt adtam be a napokban, ami természetesen nem erre a 
közgyűlésre fog bekerülni. Megkeresett pár civil, hogy ők egy ételládát 
szeretnének kihelyezni a városban, ami kapcsán már a megkeresték az 
önkormányzatot, azonban sajnos nem tudtak polgármester úrral 
egyeztetni. Úgyhogy én azért adtam be ezt az indítványt, hogy ez a 
folyamat ez gyorsabban haladjon. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó 
kezdeményezés, ami már több helyen is az országban működik, úgyhogy 
remélem, hogy következő közgyűlésen erre egy olyan vitát tudunk 
folytatni, aminek a végén abban állapodunk meg, hogy ez az ételláda 
kihelyezésre fog kerülni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselői indítványának a tartalmát támogatom, de azért a korrektség 
kedvéért el kell mondanom, hogy önmagam védelmében, hogy engem 
nem kerestek. Tehát, nekem olyan titkárságvezető kolleganőm van 
Orsolya személyében, akiért tűzbe teszem a kezem, és ha ő ezt nem 
jelezte, akkor ez így is van. Hiszen napiasan vezetjük az – úgy hívjuk, 
hogy – érdeklődők listája, tehát akik időpontot szeretnének kérni. 
Egyébként a tartalmával egyetértek az elhangzottaknak. Azontúl, ezt 
hallottam már több településen is működik, de azért van ennek olyan 
oldala is, hogy ezt végig kell gondolni, nyilván ÁNTSZ, egyéb, hogy tehát 
odakerül egy szendvics, és mondjuk egy szendvics, és rossz szándékú 
emberek mindig vannak, tehát nem folytatom, meg beteg emberek, tehát 
nyilván ennek van egyfajta közegészségügyi szakmai előírása, így van. 
Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is 
egy köszönetnyilvánítással szeretném kezdeni. A legutóbbi közgyűlésen 
az egyebek napirendi pontnál volt egy kérésem, egy magánszemély, 
illetve több magánszemély kérését juttattam el, ami hála Istennek 
meghallgató fülekre talált, és ezért az idei Halottak Napjára, illetve 
Mindenszentekre a régi kompkikötőnél megvalósulhatott egy olyan 
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emlékhely, ahol azok a személyek is méltón tudták kifejezni szeretetüket 
elhunyt családtagjaikért, akik eddig ezt nem tudták megtenni, illetve a 
Dunába szórták a hamvakat. Én nagyon szépen köszönöm a dunaújvárosi 
Kegyelet Bt.-nek, a DVG-nek és mindenkinek, aki ehhez hozzátette, hogy 
ilyen gyorsan és egy ilyen szép emlékhely megvalósulhasson. A másik, 
amiről most szeretnék beszélni, illetve kérdésem lenne, az a DVCSH-val 
kapcsolatos, bár egy zárt napirendi pontot levettünk, ami igencsak érinti 
ezt a dolgot. November közepét éljük, jön a hideg, és egyre több városlakó 
panaszkodik arról, hogy már most problémák vannak a fűtéssel. Tudunk-e 
erről valamit? Tett-e bármit a városvezetés annak érdekében, hogy a 
tavalyi gondok ne valósuljanak meg? Illetve azt látom, hogy van egy harc 
vagy látványharc a DVCSH-val, de valójában, hogy hogy is áll ez a 
történet, mivel tudunk mi, mivel tudjuk megvédeni a városlakókat, hogy a 
tavalyi se meleg víz, se fűtés, tehát hogy ezeket újra ne kelljen átélniük. 
Köszönöm.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Pintér Attila elnök úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is DVCSH-s üggyel 
szeretnék kezdeni. Szeptemberben, a szeptemberi rendes közgyűlésen 
tettem fel először a kérdést azzal kapcsolatban, hogy a tavaly télen 
előfordult vízellátási problémákkal kapcsolatos technikai dolgok 
megoldódtak-e. Itt elsősorban a vízvételező kutaknak az állapotára 
gondoltam, illetve jogilag rendeződött-e az a helyzet, ami Nagyvenyimnek 
a vízvételezéséről szól, hiszen rengeteg anyaggal találkoztunk itt a tél 
végi, tavasz eleji közgyűléseken, ahol DVCSH kontra város vitája zajlott. 
Nem kaptam választ erre a kérdésemre. Szepesi alpolgármester úr 
múltkor azt ígérte, hogy meg fogja hívni a DVCSH-nak a képviselőjét, úgy 
látom, nincs a teremben. Nem tudom, hogy a meghívás megtörtént-e, és 
azért nincs itt, mert nem akart eljönni, vagy egyéb más okai vannak. 
Minden esetre ezt az ügyet még a komolyabb tél beállta előtt azért nem 
ártana tisztázni. Itt előttem Barta képviselő úr ugye fűtés témát feszegette. 
Ugye nagyjából hasonló témakör ez is, úgyhogy szerintem egyformán 
fontos a városlakók számára. Egy másik téma, amiben szerettem volna 
hozzászólni, a múltkori közgyűlésen hoztunk egy döntést a DPASE és a 
Dunaferr Sportegyesület tartozás elengedésével kapcsolatban, és az 
emlékeim szerint azt a határozatot hozta a közgyűlés, hogy fölveszi a 
városvezetés a kapcsolatot a két egyesülettel, és egy hónapot adtunk 
arra, hogy tisztázzák ezt az ügyet. Az én tudomásom szerint ez az idő 
lejárt, én előterjesztéssel nem találkoztam azzal kapcsolatban, hogy 
hogyan kívánjuk rendezni ennek a két egyesületnek a tartozásos ügyeit, 
úgyhogy erről szeretnék tájékoztatást kérni, legalábbis arról, hogy hogy áll 
akkor ez a folyamat. A harmadik téma, amiről szerettem volna szólni, ez a 
közvilágításnak a helyzete. Most már két éve szerencsétlenkedünk itt a 
kiváló közbeszerzésen átesett közvilágítás felújítással, katasztrofális 
fényviszonyok vannak a városban. Ugyan a város tett lépéseket azzal 
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kapcsolatban, hogy biztonság növelése érdekében gyalogátkelőhelyek 
megvilágítása erőteljesebb legyen, illetve most ezek az ún. okos 
gyalogátkelőhelyeknél különböző ilyen villogó fények villannak fel, amikor 
a gyalogos rálép, de gyakorlatilag nem lehet látni a gyalogost így sem. 
Tehát én nem tudom, többen vagyunk itt a teremben szerintem, akik 
autóval közlekednek, de én szeretnék választ kapni arra, hogy ezzel 
kapcsolatban tervez-e az önkormányzat valamit, mert azt tudom, hogy a 
közbeszerzési eljárást megfelelőnek minősítették, de ettől függetlenül a 
városban sötét van. Legalábbis azon a részen, ahol a felújítás megtörtént, 
úgyhogy én szeretném, hogyha ezzel az üggyel foglalkoznánk, és nem 
kerülne le a napirendről, mert a balesetveszély véleményem szerint nem 
csökkent egy picit sem. És utolsó témakörként pedig az ebrendeletünkkel 
szeretnék foglalkozni. Úgy tudom, létezik ilyen, én legalábbis egyszer 
találkoztam vele régebben. Elsősorban azért feszegetem ezt a kérdést, 
mert múlt héten olvastam egy internetes bejegyzést egy kutyatámadásról, 
de sajnos az elmúlt időszakban nagyon sok ilyenről hallottam. Nagyon 
sokféle ember a városban nagyon sokféle kutyát tart különböző 
méretekben, különböző vérmérséklettel. És nem tudom, hogy a városban 
az az ebrendelet, ami létezik, az egyáltalán érvényes-e. Ha érvényes, 
akkor valaki felülvizsgálta-e, hogy ez a jelen kor szabályainak megfelel-e, 
és folyik-e ellenőrzés azzal kapcsolatban, hogy ez a rendelet egyáltalán 
hogy van betartva. Szeretném jelezni, hogy én kutyabarát vagyok, tehát 
nyilván nem a kutyákkal van probléma, de azért mondtam, hogy többféle 
gazda, többféle vérmérsékletű kutya, és többféle vérmérsékletű ebtartó 
találkozik itt, és szerintem ez egy komoly probléma a városban, és 
elsősorban itt a nagyméretű harciasabb kutyákra gondolok, akiket 
elsősorban lakótelepeken, nagyon sokszor a játszóterek környékén látok, 
és szerintem komoly veszélyt jelentenek nemcsak a gyerekekre, hanem a 
felnőttekre is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy elő kéne szedni ezt az 
ügyet, le kéne porolni. Én szeretnék egy tájékoztatást kapni a következő 
közgyűlésre, hogy ez a rendelet akkor létezik, megfelelnek a szabályok, és 
szerintem az összes képviselő-társam is, mert szerintem minden 
körzetben ez komoly probléma. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen, Pintér képviselő úr. Besztercei képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Lenne nekem is. Először, hát volt egy nagyon nagy 
sikere egy városi polgárnak, úgyhogy szeretnék gratulálni innen is Horváth 
Tamásnak, aki megnyerte a hónapok óta tartó Sztárban sztár című 
műsort, egy országos zenei vetélkedőt. Úgyhogy innen is szeretnék 
gratulálni őneki is a kiváló szerepléshez, és természetesen édesapjának, 
aki szintén városunk kiváló polgára. Természetesen a benzinár emelés 
csökkentését, azt én is javaslom, fel is írtam magamnak, de hát nem 
mondom el még egyszer feleslegesen. Mindenesetre azért az elég 
érdekes, hogy Magyarországon úgy zajlik a közhatalomnak a gyakorlása, 
hogy az adóhivatal elnöke odaszól az olajfinomító társaságnak, hogy 
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csökkentsék az árakat, és akkor ez így csökken. Tehát ez így érdekes. De 
úgy látszik ez a követendő út, hiszen miniszterelnök úr ezt jónak tartotta 
és követendő példának, úgyhogy de nem is a dunaújvárosi önkormányzat 
nevében, de minimum azért javasolnám Galambos Dénes úrnak, hogy egy 
hasonló akciót ő is tegyen meg a MOL felé, és a Dunaújvárosban, illetve a 
választókerületben kívánom, hogy sikerrel járjon el a benzinárak 
csökkentésében. De ugyanakkor ugye a tojás is drága, szeretném jelezni, 
tehát odahathatna egy kissé. Kérdezném alpolgármester urat, hogy lőtér 
ügyben történt-e valami fejlemény a szeptemberi beszélgetésünk óta. 
Ugye akkor arról volt szó, hogy a régi Sulák Szőnyeg Áruház helyére a 
Kokszoló út mentén kerül elhelyezésre. Hogyha itt van valami fejlemény 
azóta, akkor azt szeretném, hogyha elmondaná alpolgármester úr. Szintén 
ugye hát szeptemberben kérdeztem, meg is kaptam a választ rá, de most 
hozom szóba. Ugye én kérdeztem a naperőműnek a bérleti díját, illetve a 
területnek a bérleti díját, hogy mi az oka annak, hogy a tizenöt éves 
futamidő alatt végig folyamatosan csökken ennek a területnek a bérleti 
díja. Az első időszakban még egymillió-háromszáz, és a végén már csak 
ilyen pár százezer forintos összeget kér az önkormányzat annak a 
területnek a bérleti díjaként. És megkérdeztem az önkormányzatot akkor a 
szeptemberi közgyűlésben, hogy van-e olyan ingatlan, épület vagy 
földterület, amelyet a város önkormányzata bérbe adott, és amelynek a 
szerződésében szintén folyamatosan csökkenő bérleti díj van. Kaptam egy 
választ a vagyonkezelési osztálytól. A vagyonkezelési osztály 
gondozásában nincs olyan szerződés, amelyben folyamatosan csökkenő 
bérleti díj lenne meghatározva az évek múlásával, hozzáteszem, nagyon 
helyesen. És a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályon kötött 
szerződések között sincs ilyen jellegű bérleti szerződés. Tehát a 
dunaújvárosi önkormányzat tulajdonában lévő területek nagyon helyesen 
úgy vannak bérbe adva, hogy annak a bérleti díja vagy fix, vagy pedig 
emelkedik ugye évente valamilyen mértékben, infláció vagy valamivel. Ez 
az egyetlenegy olyan szerződése van az önkormányzatnak, ahol egy 
évtizeden túl nyúló szerződés, és folyamatosan csökkenő bérleti díj. Tehát 
továbbra is várom, mert ugye magyarázatot nem kaptam egyetlenegyszer 
sem, továbbra is várom azt a magyarázatot, hogy mi az oka annak, hogy 
az MVM Hungarowind Szélerőmű Korlátolt Felelősségű Társaság által 
bérelt földterületnek a bérleti díja folyamatosan csökken ahogy eltelnek az 
évek. Ez a mai, mondjuk úgy, hogy a normális életben ez nem szokványos 
dolog, én ilyennel még nem nagyon találkoztam. De hogyha van rá 
elfogadható magyarázat, akkor természetesen várom. Ugye itt a tél, 
szokásos, megjött a közutakra, Dunaújváros közútjaira a sötét. 
Közvilágításunk még mindig katasztrofális, nem javult, ahogy Pintér 
képviselő-társam is mondta. Továbbra is kellene valamit ezzel kezdeni. 
Tizenöt zebrát felújított az önkormányzat világítás szempontjából. Most 
még ugye hozzájön ez a, hozzájött ezek az okos zebrák, amik 
tizennégymillió forintba kerültek. Apropó! Majd a hivataltól kérnék szépen 
egy összesített számot, hogy az elmúlt két évben, amióta befejeződött a 
közvilágítás rekonstrukció Dunaújvárosban, azóta mennyi pénzt költöttünk 
összesen közvilágítással és a köztereinkkel kapcsolatosan. Tehát amivel 
pótoljuk a kiesett fényt, tehát a zebravilágítások és máshol a 
közvilágításnak a javítása, tehát az elmúlt két évben. Mert nekem van egy 
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olyan sanda érzésem, hogy hát ezek az összeget már azért komoly, 
komoly, súlyos tízmilliókat jelentenek. Tehát ahhoz képest, hogy annak 
idején sikerült tényleg egy munkanélküli, egy munkavállaló mentes cégnek 
odaadni kétszázötvenmillió forint értékben ezt a közvilágítást, ahhoz 
képest még ez mindig problémás, a mutyi az még mindig fent áll ebben a 
kérdésben. És csak így mellékesen szeretném megjegyezni ilyen 
tényfeltárásként, hogy szeptember 19-én a parlament elfogadta a büntető 
törvénykönyv módosítását, hogy eddigi öt év helyett tizenkettő évre 
emelték a korrupciós bűncselekmények elévülési idejét. Ezt csak így 
nüanszként megemlítem. És ahogy még ehhez a közvilágítási témához 
tartozik, ugye az előbb Hingyi úr viccelt itt a benzinár emeléssel 
kapcsolatosan, hogy Szabó úr szokott-e tankolni egyáltalán. Hát, én 
kérdezném, hogy polgármester úr szokott-e vezetni Dunaújváros 
közútjain.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kedves Képviselő Úr! Azért ne személyeskedjen, mert életemben nem 
vezettem, ön pontosan nagyon jól tudja, ugyanis nincs jogosítványom.  
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Erről beszélek. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hivatali gépjárművet használok, és mivel ez egy adott dolog, hogy 
valakinek van jogosítványa vagy nincs, ergo ha nincs a polgármesternek 
jogosítványa, akkor nem szokott valószínűleg Dunaújváros közútjain sem 
vezetni, ahogy máshol sem, tehát ezzel kár földobni a labdát, mert nem jó 
poén. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Hingyi úr feldobta a poént meg a labdát, akkor nem szólt rá 
személyeskedésért, azt gondolom, hogy ez belefér, hogy megkérdezzem, 
hogy szokott-e vezetni a közutakon, ebben nincsen semmilyen trágárság, 
semmilyen személyeskedés. Egyszerűen, csak hogyha vezetne autót, 
akkor ön is látná, hogy a közvilágítás milyen állapotban van Dunaújváros 
utcáin. És akkor egy dunaújvárosi nagyon-nagyon kellemetlen és nagyon-
nagyon szomorú, ugyanakkor igazságosnak kevésbé tartott dolog. Ugye 
október 27-én három év börtönbüntetésre ítélte a bíróság az önök volt 
frakciótársát, Gál Rolandot, fideszes önkormányzati képviselőt. Október 5-
én Gál Roland még azt mondta, hogy ezt nyilatkozta, hogy nincsen ellene 
bizonyítéka az ügyészségnek, se ujjlenyomat, se DNS, se terhelő 
tanúvallomás. Tehát nem azt mondta, hogy nem követte el, nem azt 
mondta, hogy nem volt ott, nem azt mondta, hogy ártatlan. Azt mondta, 
hogy nincs ellene bizonyíték, és kvázi mindenki tehet egy szívességet. 
Szóval hát kedves képviselő-társak, az önök barátja, ez az ember, ez 
elkövette azt, amivel vádolják, és nem azzal védekezett, hogy ártatlan, 
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hanem ahogy az ügyészi jelentésben benne volt, hogy arrogáns és 
szociopata, ennek megfelelően védekezett, és … 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nárcisztikus, ez is benne volt. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
… hogy ő ellene nincsen ujjlenyomat, se DNS, se terhelő tanúvallomás. 
Lehet ezen nevetni. Az önök frakciótársa gyilkos. Vagy nem. Ez majd 
kiderül. De hogy ott volt, és részt vett egy bűncselekményben, az biztos. 
Lehet, hogy nem követte el a gyilkosságot személy szerint, soha nem 
fogjuk megtudni, lehet, hogy igen. Tehát ezt nem fogjuk megtudni. De a 
holttestet betette a kocsijába, elvitte 20 km-rel arrébb, ott elásta egy pince 
mélyén egy gödörbe, mint egy kutyát, és lebetonozta. Ez az önök barátja, 
az önök volt képviselő-társa, aki közbiztonsági tanácsnok volt, és a 
közbiztonsági bizottság elnöke volt az önök jóvoltából. Akikkel önök, akivel 
önök együtt bulizta, együtt mulattak, együtt röhögtek az elmúlt években. 
Ezt az embert most három év börtönbüntetésre ítélték. Ez lehet, hogy 
majd még később kevesebb lesz, lehet, hogy több lesz, nem tudjuk. 
Minden esetre Dunaújváros Közgyűlésének az elmúlt húsz évben a 
legnagyobb szégyenét önök produkálták ezzel az emberrel. És azt 
gondolom, hogy amikor itt ezen viccelődnek, meg röhögnek, akkor azt át 
kéne gondolni, meg át kéne érezni, hogy ki volt önök között, és hogy ki 
van még önök között. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mielőtt megadnám az alpolgármester úrnak a szót, és egyúttal egyébként 
jelzem, hogy lezárom a napirend vitáját, a következőképpen szeretnék 
reagálni. Arcpirító az, amit ön mond, képviselő úr. Szálljon már le arról a 
témáról, az önök pártelnöke hazaáruló. Gyurcsány Ferenc hazaáruló. 
2006-ban a békésen ünneplő magyar emberek szemét lövette ki. Sorolni 
lehetne a Demokratikus Koalíció azon képviselőit, akik nem 
magánemberként, hanem közéleti szerepükből adódóan börtönben 
kellene ülniük. Úgy is mint Gyurcsány hazaáruló, és úgy is mint egy sok-
sok politikus társa önnek. A Fidesz Dunaújvárosi Szervezete az esetről 
értesülvén, az akkori mandátummal rendelkező képviselő nem tagja a 
Fidesznek, nem önkormányzati képviselő, mandátumáról lemondott. 
Mondja meg, képviselő-társam, legyen kedves, hogy 2013. május elsején 
melyikünknek áll meg az ülők vagy az itt nem ülők fideszes képviselők 
közül azon politikai, erkölcsi, morális felelőssége, hogy aznap éjjel 
Dunaföldváron mit tett vagy mit nem tett egy akkori önkormányzati 
képviselő! Ez nem hinném, hogy úgymond, és ezt a Fidesz dunaújvárosi 
elnökeként mondom, ez a helyi szervezet bűne és felelőssége lenne. Ettől 
ön egyébként megsúgom, hogy megnyugtassam, képviselő úr, ettől több 
politikai szavazatot nem fog szerezni. Azért nem fog szerezni, mert akkor 
ma nem Lassingleitner Fruzsinának hívnák a körzet képviselőjét. A 
képviselő-jelölt asszony akkor még képviselő-jelöltként ajtóról ajtóra 
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végigjárva a körzetet, folytatva egyébként, mert látom a napi operatív 
munkáját, folytatva a korábbi képviselői közvetlen munkát a körzetben, 
mégis megválasztották. Ha ebből indulunk ki, akkor valószínűleg, nem 
kapott volna bizalmat a képviselő-jelölt, és nem vált volna képviselővé. 
Hiszen önöknek is volt jelöltje az adott körzetben. Ezen kár, nagyon kár 
lovagolni, mert nagyon piti történet. Abból a szempontból piti, ez a magyar, 
ez itt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének a terme, ahol a 
közgyűlés ülésén napirendeket tárgyalnak, és nem egy bírósági, nem egy 
törvényszéki büntetőügyben folytatott tárgyalásnak a helyszíne. Önön 
kívül egyetlenegy ellenzéki képviselő úr nem lovagolja ezt a témát. Önnek 
volt egyfajta személyes konfliktusa évekkel korábban, ezt megelőzőleg 
évekkel korábban, amikor Gál Roland leöntötte önt tapétaragasztóval egy 
kampányban, beöntve és tönkretéve egyébként az ön gépjárművét 
helytelenül, teszem hozzá, hogy helytelenül, mármint Gál Roland részéről 
helytelenül. Ön ezért abszolút személyes indíttatásból, míg világ a világ, 
és ön mandátummal bír, lovagolja ezt a témát, és egyéb nyilvánvalóan 
politikai előnyélvezési céllal. Szepesi alpolgármester úré a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Besztercei képviselő úr azt 
mondta, hogy le kell ütni a ziccereket, és említette, hogy tizenkét évre 
meghosszabbították a korrupciós törvényt. Én úgy gondolom, önöknek 
ezzel nem lesz gondja, soha nem fognak se várost, se országot vezetni 
többet. De komolyra fordítva a szót. Elég komoly gondolatok hangzottak el 
a teremben. Kérdésére válaszolva, a mai napig nem jött semmiféle jelzés 
akár a Honvédelmi Minisztériumtól, akár a BMSK-tól, hiszen maguk között 
sem tudnak megegyezni, hogy hol legyen a lőtér. A honvédelmi miniszter 
ragaszkodik új helyszínhez, a BMSK esetleg kisebb átalakításokkal, hogy 
megfordítja a lőirányt meg egyebeket vizsgálná. Én úgy tudom, úgy 
gondolom, hogy a Honvédelmi Minisztériumnak lesz igaza, és azon a 
helyszínen lesz megvalósítva a lőtér, amit kijelöltünk a déli városban. 
Pintér Attila úrnak mondanám, hogy felvettük akár a PASE, akár a 
Dunaferr SE képviselőivel a kapcsolatot, jelenleg is tárgyalunk. Én nagyon 
bízom benne, hogy meg tudunk egyezni, és nyugvópontra kerül akár a 
labdarúgás, akár a sportegyesületnek a helyzete. A DVCSH-val 
kapcsolatban képviselő úr azt mondta, hogy látszatperek folynak. Hát, 
sajnos ezek nem látszatperek, ezek igenis nagyon véres és komoly perek. 
Én a múlt közgyűlésen meghívtam a nagy nyilvánosság előtt a DVCSH 
ügyvezetőjét, utána polgármester úr meghívta írásban a DVCSH 
ügyvezetőjét, utána én is még telefonon egyszer felhívtam, hogy kérem, 
tisztelje meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlését, az esetleges 
kérdésekre adjon választ. Sajnos nagyon elharapózott a két tulajdonos 
közötti nézetkülönbség, hiszen felébredtünk már régen Csipkerózsika-
álmunkból, és nem azt csinálnak velünk, amit akarnak. És ez nagyon nem 
tetszik a másik tulajdonosnak. Például a múlt héten volt egy, nem, ezen a 
héten volt egy taggyűlés, és ott eleve kizárták az 51%-os tulajdonost a 
szavazásból. Na, most aki valamit ért a magyar társasági joghoz, hát hogy 
zárhatja ki az 51%-os tulajdonost a másik 49%-kal a szavazásból. De 
ugye ezt az önkormányzatnak kell, és itt az ügyvédeknek megvívni ezt a 
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harcot, de én a nagy nyilvánosság előtt szeretnék az ügyvezető úrhoz és a 
másik tulajdonoshoz szólni, ami mindenféle rosszindulatot mellőzve a 
részemről, ugye nem a város lakóin akarják majd elverni a kettőnk közötti 
akár pénzügyi vagy más gazdasági jellegű vitákat, és a városban akadozni 
fog a távhőszolgáltatás, ez fel sem merült bennem. Én tisztelettel kérem 
őket, hogy ugyanúgy, mint eddig, ugyanúgy biztosítsák a város lakói 
számára a távfűtést. És az, hogy kettőnk között vita van, az az 
önkormányzat, a tulajdonos és a másik tulajdonos vitája, erről a lakók nem 
tehetnek. Mi sem bizonyítja jobban, hogy nem kívánnak velünk tárgyalni 
csak a bíróságokon meg felszámolási eljárások elindításokban, hogy most 
sem tisztelte meg az az ügyvezető a város közgyűlését, amelyik cégben a 
városnak 51%-os tulajdona van. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Képviselő úr, vonja vissza a hozzászólását, mert az 
első napirend vitáját, mint tetszik rá emlékezni, lezártam. Köszönöm. 
Néhány hozzászólásra szeretnék reagálni, és szeretném utána önöket 
tájékoztatni viszonylag röviden az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről. 
Megkérem közgyűlési osztályvezetőt, hogy bármilyen furcsán hangzik, de 
legyen kedves az órát eggyel visszaállítani, de ezt most, ha megtenné. 
Köszönöm. Mert rendkívül zavaró az ülésvezetésben. Tekintettel, hogy 
abban az időpontban elvileg egy hivatalos programom lesz. Ételláda. 
Amikor megláttam, tehát a képviselői indítványát akkor egyrészt tudtam, 
hogy magam is tudom támogatni. Nyilván ezeket a közegészségügyi 
dolgokat körbe kell járni, és mindjárt gondoltam, hogy ön korrektül nem fog 
abból problémát csinálni, hogy ez már a mai közgyűlésre nem kerül be, 
tehát a decemberire jönnie kell, bár a hivatalba egyébként tovább 
szignáltam, szignóztam, ezt mindig keverem a közgyűlési osztályvezető 
irányába. DVCSH. Igen. Egyéb elhangzott kérdésekre, Pintér Attila 
képviselő úr esetében is ugye írásban kap ebrendelettel kapcsolatban 
meg a PASE tartozással kapcsolatban. Igen. Én már a kórházbálon a 
megnyitón, ahol a Digitál Együttes szolgáltatta a zenét, már akkor 
buzdítottam a báli közönséget, hogy vasárnap este azon a bizonyos 
szórakoztató műsorban a dunaújvárosi születésű, és Dunaújvárosban élő 
Horváth Tamásra szavazzanak, aki egyébként egy remek Michael 
Jackson produkcióval toronymagasan meg is nyerte sokkal ismertebb 
Király Viktor, Janicsák Veca, tehát sokkal ismertebb dalszerző énekesek 
előtt a versenyt. Egyébként a Digitál Együttesre, így az édesapjára is 
nagyon büszkék vagyunk, hiszen Dunaújvárosért díjas kulturális 
közösségről, együttesről van szó. Valamilyen formában egyébként 
keresem a módját annak, hogy - egyrészt édesapjával jóban vagyok -, 
valamilyen módon egyfajta jutalomban részesíti a város az énekest, még 
akkor is, hogyha ez egy más jellegű produkció, de egyértelműen a város 
szülötte, és ő büszkén egyébként minden cikkben nyomon követhető, 
hogy ő Dunaújvárosról is szól. Tehát ezt büszkén vállalja. Nem úgy, mint 
egy-két díjasunk, és nyilván nem fogok példákat mondani, de gondolok a 
Quimby együttesre stb., stb., akik ma már nem igazán feltétlenül méltók 
erre a címre, de díjat nem illik, és nem is von vissza a közgyűlés 
természetesen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Gál Roland. Igen, ezt 
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megbeszéltük. Szeretném önöket egy-két eseményről tájékoztatni. 
Ezekben az órákban, bár én úgy látom, hogy az óra ugyanott van, tehát 
valahogy nehezen történik meg ez a dolog. Ezekben az órákban érkezik 
meg városunkba a lengyel testvérvárosunk, Leszno város küldöttsége. Ha 
jól tudom, akkor polgármesteri vezetéssel. Én köszönöm a személyügyi 
osztálynak, illetve Pálfi-Németh Tünde asszonynak, illetve az egyetemnek 
a szervezést a küldöttség fogadásával kapcsolatban. Magam is találkozom 
a holnapi napon a lesznoi polgármester úrral, és egyébként az egyetem 
vendégeként, hivatalosan az egyetem vendégeként érkeznek 
Dunaújvárosba. Ha már egyetem, szeretném önöket tájékoztatni, hogy 
Balog Zoltán miniszter úr előterjesztésére Orbán Viktor miniszterelnök úr 
november 16-ai, tehát a mai napi hatállyal, november 16-ai hatállyal a 
Dunaújvárosi Egyetem kancellárává nevezte ki Kiss Ádám urat. E helyről 
is gratulálok a megválasztott új kancellárnak, és eredményes munkát 
kívánok. Kórházbál. Évek óta nagyon színvonalas, és nagyon nemes az a 
rendezvény, amelyet főigazgató úr, Mészáros főigazgató úr és csapata 
megszervez a kórház segítése érdekében. Én köszönöm azon képviselő-
társaimnak, akik támogatói jeggyel segítették a jótékony célt, köszönöm a 
három alpolgármester úrnak a kiemelt támogatását, ebbe beleértve még 
kettő, még kiemeltebb támogatást, anyagi támogatást a három, magamat 
ez esetben nem értem bele, és nem magamat tolom előre, hanem a másik 
kettő fővédnök részéről, dr. Dorkota Lajos elnök úr, valamint dr. Galambos 
Dénes képviselő úr részéről. És nagyon köszönöm Barta Endre és Tóth 
Kálmán képviselő uraknak, hogy személyesen is, a támogatáson túl 
személyesen, velem együtt személyesen részt tudtunk venni a 
kórházbálon. Egyébként a kórházbál a jótékonysági célt elérte. Az 
újszülött osztálynak ezt a bizonyos melegítő, ún. melegítő asztalt a 
bevételből, a báli bevételből a kórház menedzsmentje meg tudja vásárolni. 
Kisposta. Hát, Mezei Zsolt úr a helyi DK elnöke lemaradt, mert ma tart 
14,00 órakor egy sajtótájékoztatót a technikumi kisposta előtt, úgy 
értesültem. Ez teljesen normális dolog. Hát, én magam is meg hát a DK is 
ugye forszírozta a kérdéskört Szabó Zsoltékkal együtt. Önmagam, mint a 
Technikumban élő, - mert magánszemélyként a Technikum városrészben 
élek, három percre ettől a bezárt kispostától, amit gyalogosan is, 
jogosítvány hiányában gyalogosan is meg lehet közelíteni a Bocskai utca 
2/A-tól -, én magam is nagyon fontosnak tartottam, hogy az óvárosi és a 
Barátság városrészi, - mert ott nőttem fel, ott meg azért vagyok egy kicsit 
elfogult -, Barátság városrész posták után folytassuk a tárgyalásokat a 
Magyar Posta Zrt.-vel, és nagyon köszönöm Szepesi Attila gazdasági 
alpolgármester úrnak, hogy ezt a folyamatot végigvitte, és eredményesen 
végigvitte. Köszönöm a DVG-nek, hogy bevállalja ezt a plusz feladatot, új 
feladatot január elsejétől, és bízom az önök bölcsességében, hogy a mai 
közgyűlésen ezt önök egy igen gomb megnyomásával realizálják is. 
Fontos kérdésről van szó. Megkérem Kiss András ügyvezető igazgató 
urat, hogy tájékoztasson bennünket a mikrofonba az adventi rendezvény, 
mert sajnos már itt tartunk, az előbb még nyár volt, és negyven fokos 
kánikula és párakapu, most meg már, mire a következő közgyűlésünk 
december 14-én lesz, addigra már réges rég túl vagyunk a Tourinform 
rendezvényének a kezdetén. Megkérem, hogy nagyon röviden az 
előkészületekről legyen kedves igazgató úr tájékoztatást adni! 
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Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Az 
adventi rendezvény december 3-án fog kezdődni, és 23-án fog véget érni. 
Mivel idén a naptárunk egy kicsit rövidebbre szabta ennek az időkeretét, 
ezért az utolsó adventi gyertyagyújtást az mindenki otthon, családi körben 
fogja tölteni. A jövő hét folyamán egyeztetések szükségeltetnek még a 
sajtótájékoztatóra, ahol a részletes programot polgármester úrral fogjuk 
közzétenni. És itt szeretném megköszönni a segítséget Nagyné Jutka 
képviselő asszonynak az új betlehemben való közreműködésért, és 
szeretném megköszönni Farkas Lajosnak és Gyenes Évának, hogy 
szintén részt vesznek a díszítéssel, illetve a játszóház bevállalásával. A 
hétköznapi programokat próbáltuk minél színesebben, helyi fellépőkkel és 
iskolákkal megtölteni, és a csütörtök, péntek, szombat, vasárnapokon 
lesznek nagy fellépők, nagyobb durranások. Egyelőre ennyit árulhatok el. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szilveszter? 
 

Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
Nem tudom, hogy mennyire szabad belemennem a részletekbe, de… 
Egyáltalán nem? 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Csak röviden. 
 

Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
December 31-én lesz.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Meglepő fordulat. 
 

Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
Ezt a naptár nem befolyásolja. Lesz egy nagyon nagy fellépőnk, akit 
egyelőre még nem szeretnék lelőni, illetve minden korosztálynak 
próbálunk a kedvére tenni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Le ne lője őket! Mert akkor nem tudnak eljönni! 
 

Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
A poént. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyébként egy nagyon komoly, elsősorban a fiatalabb korosztályt 
megmozgató, én tudom, hogy melyik együttesről van szó, de nyilván nem 
lőjük le a poént. Nagyon szépen… Rolling Stones, vágyak és álmok 
kategóriája, alpolgármester úr. Köszönöm szépen, igazgató úr. 
 

Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 
Én köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pecsét István. Én minden dunaújvárosinak köszönöm, legyen az 
képviselő, köztisztviselő vagy Dunaújváros bármelyik polgára, aki 
valamilyen módon támogatta István gyógyulásért folytatott küzdelmét, és 
hogy az elmúlt hetekben örömmel értesültünk arról, én az édesanyjától, 
örömmel, illetve utána Istvántól, mert Kínából fölhívott, hogy úgy tűnik, 
minden orvosi eredmény, hogy ez maga az orvosi csoda kategória 
egyébként, hozzáértők szerint, István gyógyultan térhet haza körünkbe, és 
bízom benne, hogy a továbbiakban ő egészségesként élhet tovább. Én 
mindenkinek megköszönöm, cégeknek, vállalkozóknak, civil 
szervezeteknek, intézményeknek, egyházaknak, a sajtó munkatársainak 
abbeli közreműködését, hogy ezen az úton segíthettük. Sajnos betegség 
mindig volt, van, még egy nagyszerű kezdeményezésről tudok önöknek 
beszámolni az elmúlt hétvégén egy baráti találkozó volt Nagyvenyimen, 
ahol két vállalkozó, nem titok, ugye Márton nap volt, és a saját névnapi 
ajándékuk, az felajánlás volt három beteg kisgyermek részére. Tehát nem 
a hagyományos névnapi ajándék kategória, hanem mindenki, oda 
meghívott, többek között jómagam is, oda meghívott vendégek felajánlást 
tehettek pénz formájában. És a két vállalkozó, Kamondi Márton és 
Dráviczki Márton vállalkozók pedig a három beteg kisgyermek, egy 
daruszentmiklósi, egy dunaújvárosi és egy nagyvenyimi kisgyerek 
gyógyítását elősegíteni felajánlotta. És természetesen akkor 
megállapodtunk, hogy Márton napon kívül van János nap, József nap, 
István nap, tehát több ilyen nemes eseményre is szükség van a városban, 
mert jót adni, az egy jó, adni és jót adni, és gyorsan adni, „Jót s jól! Ebben 
áll a nagy titok.” Ugye ez az egyik kedvenc mottóm. Ez egy Kazinczy 
idézet. És tényleg, ezt megvalósították. Köszönöm a környezetvédelmi 
osztály munkáját. Nagyon fontosnak tartom ezt a virágos Dunaújváros 
versenyt. Akik az ország bármely pontjáról ideérkeznek a városba, úgy 
szoktam fogalmazni, hogy rengeteg a zöld felület. A zöld felület nemcsak a 
Duna-parton, hanem a város bármelyik pontján. És ez a verseny, amely a 
teraszokat, az erkélyeket, az intézmények előkertjeit, az iskolák udvarait 
virágossá, szebbé, élhetőbbé teszi, ez egy fontos verseny. És igen 
népszerű verseny, mert az idén is beigazolódott, hogy nagyon-nagyon sok 
jelentkező van. Október 27-ről mindenkinek más jut eszébe. Önnek egy 
bírósági tárgyalás, (nekem a születésnapom), ugyanakkor egy olyan 
alkalom volt aznap délelőtt, amely polgármesteri tevékenységem alatt még 
nem volt. Sokszor köszöntök fiatalokat, de Magyarország jó tanulója, jó 
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sportolóját még nem tudtam fogadni. Most viszont Szabó Kornél 
röplabdázó személyében sikerült, innen is gratulálok testnevelő 
anyukának és a gyermeknek, és további sok sportsikert kívánok. Nagyon 
fontosnak tartom, amit Barta képviselő úr a kompkikötőnél történt kegyeleti 
emlékhely kapcsán - sajnos ott februárban részt kellett vennem nekem is 
egy búcsúztatáson -, és igen-igen igaza van önnek abban, hogy így 
méltóbb módon történhet meg. Dunaújváros kenyere, ez egy nagyon 
népszerű akció. Ebben a negyedévben a Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
kapta meg a támogatást, több mint félmillió forintot. Ezt magam 
kiegészítettem kilencvenezer forinttal, és így hatszáz, mert ötszázegyezer 
forintról van szó és így hatszázezer forintos támogatást kap az egyesület. 
A szervezők jóvoltából a következő támogatott a Móricz Zsigmond 
Általános Iskola lesz, ahol sporteszközök beszerzésére használhatják fel. 
November 3-án az Intercisa Múzeumban Gombos István retrospektív, 
Gombos István alpolgármester úr retrospektív kiállítása nyílt meg. 
Mindenkinek ajánlom figyelmébe, egyébként több százan, többen voltak, 
mint egy PASE focimérkőzésen. Több százan vettek részt alpolgármester 
úr kiállítás megnyitóján. Igazgató úr! Meddig tekinthető meg? Most, hogy 
így a nyilvánosság erejét megragadva. December 3-a, vasárnapig 
tekinthető meg. Kérném szépen biztosítani a hétvégi nyitvatartást is ugye 
a kiállítás idejére. November 9-én, múlt héten, csütörtökön jelent meg a 
Magyar Közlönyben miniszterelnök úr által aláírt kormányhatározat, 
kétmilliárd forintos támogatással bír a dunaújvárosi Intercisa Múzeum új 
helyre történő elhelyezése, valamint a múzeum által jelenleg használt 
épület szállodai célra történő átalakítása. Elsőként serült sor a 
dunaújvárosi szakképzés napjára múlt héten, pénteken. Itt interaktív 
formában észlelhették, ízlelhették a szakmák képviselőitől a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum jóvoltából az érdeklődő pályaválasztás előtt álló 
tanulók a különféle szakmákat. Az asztalukon, képviselő-társaim, mindenki 
kapott egy kiadványt. A Fejér Építészek Kamarája 20 éves, és ebből az 
apropóból kért meg a kamara elnöke, Németh László úr, hogy valamennyi 
képviselő-társamnak jutassak el egy kiadványt. Ez Fejér megye ismert 
építész és belső építészeinek Fejér megyében és más településeken, más 
megyékben is megvalósult házait, belső tereit mutatja leírással együtt. 
Egyébként egy nagyon igényes, színvonalas kiadvány, ajánlom 
mindenkinek lapozgatásra. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Az 
első napirendet lezárom. 
 
Aki támogatja a beszámolót, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), 
tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), távol lévő 
2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
703/2017. (XI.16.) 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. 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a második napirendi pontra, a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtása. 
 
Hozzászólás hiányában a napirendről döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
704/2017. (XI.16.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

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

Mit csináljak? Nem értem, osztályvezető úr. Ja, azt hittem, hozzá szeretne 
szólni. Bocsánat! Elnézést, mondtam jegyző asszonynak, hogy nem jó a 
mikrofon. Azóta recseg, mióta megcsinálta jegyző asszony. De hát végülis 
nem ezért foglalkoztatjuk a megbecsült jegyző asszonyt, hogy 
mikrofonokat szereljen. Osztályvezető urat se, hogy órát állítson át, mára 
ezt dobta a gép. 
 

3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
29/2016. (XI.18.) építményadóról szóló önkormányzati rendeletének 
módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
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               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Harmadik napirendi pont – egyébként szeretjük a jegyző asszonyt – 
harmadik napirendi pont építményadóról szóló rendeletünk módosítása. 
Aki támogatja, kérem… Bocsánat! Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Engedjék 
meg, hogy én is egy idézettel kezdjem. Petőfi Sándortól szeretnék idézni. 
És hogy hogyan jön ez az építményadóhoz, úgy hogy, láthatjuk, hogy 
Dunaújvárosban is kitört a plakátháború, ami még ugyan kevésbé tombol, 
mint más városokban, de ugyanúgy azt gondolja Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, hogy a maximálisan kivethető adót kell a 
köztéri reklámhordozókra kivetni azért, hogy ezzel más politikai pártok 
nehezebb helyzetbe kerüljenek. Azonban ahogy Petőfi Sándor fogalmaz: 
„S alul a víznek árja, de azért a víz az úr.” De ettől függetlenül, 
polgármester úr, egy dolog biztos, hogy önök bármilyen adót kivethetnek, 
önök bármilyen megyei lapot megvásárolhatnak, önök mindent 
elkövethetnek azért, hogy befolyásolják a választás végeredményét, de 
ettől Magyarországon az emberek pontosan tudni fogják, hogy milyen 
nehéz az élet a Fidesz, Orbán Viktor rendszere alatt. Én azt gondolom, 
hogy legyenek bátrak, viselkedjenek korrekt módon, és vállalják az 
igazságos versenyt más politikai pártokkal, akarjanak jobban politizálni a 
többi magyar pártnál. Ne pedig adminisztratív eszközökkel, adókkal, 
manipulációval megnyerni a választásokat. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez most sajtótájékoztató volt? Mert ha sajtótájékoztató, gondolom, a helyi 
televízió ezt nem fogja leadni. Tekintettel arra, hogy így is sok az önök 
műsorideje a helyi televízióban. Valamint tekintettel arra, hogy ez 
közgyűlés, tehát a sajtótájékoztatót, ahogy a DK meghirdette 14,00 órára, 
legjobb tudomásom szerint önök is bármikor meghirdethetik. Csak nem 
tudom, tehát most épp… Igen, csak nem tudom, mert annyira képzavaros 
volt, hogy valaki vásárolt megyei lapot. Nem tudom. Az önkormányzat 
vásárolt, jegyző asszony, megyei lapot? Ja, jó, mert azt mondta, hogy 
önök vettek egy megyei lapot, és megyei lapot én nem emlékszem, hogy a 
közgyűlésünk ilyen napirendet tárgyalt volna. Pedig általában itt ülök 
nagyjából valamennyi közgyűlésen. Barta képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, Petőfi 
után szabadon csak annyit mondanék, hogy nagyon bízok benne, hogy az 
önök valódi célja ezen adóemeléssel egy füstbe ment terv lesz majd, és 
arra nagyon kíváncsi leszek, hogy a jövőben a cél ugye azt mondjuk, hogy 
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itt megemeljük az adót, meg bevételekkel kapcsolatban, ezzel vajon 
bevételtől esik el az önkormányzat, így a város, vagy bevétel növekedni 
fog. Mert ha magánvállalkozókat is büntetünk azzal, akik jelen pillanatban 
hirdetnek Dunaújvárosban, és esetleg a kedvüket vesszük, akkor nem 
bevétel növekedés, hanem bevétel csökkenés lesz az eredmény. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. 
 
Aki a rendelet módosítását támadja, támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 33/2017. (XI.17.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szepesi alpolgármester úré a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Önök ilyen nagyon versesen, lírikusan 
fogalmaztak. Én a város versét szeretném egyszer szívesen elszavalni, 
hogy de szeretnék gazdag lenni! József Attila. De nem tudom, hogy ön, 
képviselő úr, melyik rendeletet olvasta, hogy ebben a rendeletben le van-e 
írva az, hogy a kormánypártiaknak nem kell fizetni, a kormánypártiaknak 
kell, vagy fordítva. Én nem tudom, de ez egy igazságos rendelet. Aki 
hirdet, fizesse meg az árát. Én nem tudom, hogy ki mögött mi van. Ez egy 
igazságos rendelet, mindenkire vonatkozik, akár társasház, 
magánszemély, jogi személy. Csak azért szóltam hozzá, hogy nehogy az 
maradjon bent a városlakókban, hogy most mi milyen rendeletet alkottunk 
a reklámmal kapcsolatosan. Köszönöm szépen. 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási 
területén működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében 
biztosított étkeztetési térítési díjról szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
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               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató helyettese 
                    Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője  
                    Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
                    Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a negyedik napirendi pontra, mely javaslat intézményeinkben 
közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, és egyúttal egy 
rendelet módosítását tartalmazza. Sztankovics képviselő úr, át tudja rakni 
az időpontját? Köszönöm. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tegnapi 
napon azt a tájékoztatást kaptam az egyik bizottságtól, hogy a mai napra 
egy változás lesz ennél a napirendi pontnál, mert nem történt 
megegyezés. Nos, én itt nem kaptam ezzel kapcsolatosan anyagot, így 
arra kérem, hogyha döntünk majd, most akkor a konkrét összeg 
hangozzon el, ne „B” vagy „C” vagy hasonló, lássuk azt, hogy miről fogunk 
szavazni. Illetve, nem tudom, hogy itt van-e a cégnek a képviselete, 
körbenéztem, én nem láttam. Bocsánat! Elnézést kérek! Tehát most hogy 
van ez a, megtörtént ez a módosítás, a kettő közötti összegről szóló 
történet, vagy melyik összeg maradt. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Legyen kedves! 
 

Erdei Judit a Zalagast Kft. képviseletében: 
 
Jó napot kívánok! Erdei Judit vagyok a Zalagast Kft.-től.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A mikrofonba legyen kedves! 
 

Erdei Judit a Zalagast Kft. képviseletében: 
 
A főnök asszony sajnos nem tudott eljönni, így mi nem tudtunk beszélni, 
és erről nem tudok válaszolni erre a kérdésre, hogy mi lett a végleges 
megegyezés. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szepesi alpolgármester úré a szó! 
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Szepesi Attila alpolgármester! 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A hölgy nem tudott a 
főnökével beszélni, de azért beszéltünk a főnökeivel és a 
főnökasszonyával is, és megegyeztünk az 5%-os emelésben, és ezt mi 
reálisnak tartottuk a megemelkedett nyersanyagárak, illetve a nehéz 
megemelkedett kötelező munkaerőköltségek emelkedése miatt. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A „B” változatot teszem szavazásra. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

705/2017. (XI.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 
működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben 

közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott 
köznevelési intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 
2018. január 1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és 
rezsiköltséget) az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Intézmény nyersanyagköltség 

Ft/nap/adag 
Rezsi 

Ft/nap/adag 
Vállalkozói díj 
Ft/nap/adag 

Óvoda 358 + áfa 390 + áfa 748 +áfa 
Általános iskolai 

napközi otthon 
- tízórai 
- ebéd 
- uzsonna 

445 + áfa 
 

71 + áfa 
302 + áfa 
70 + áfa 

381 + áfa 
 

89 + áfa 
203 + áfa 
89 + áfa 

826 +áfa 
 

160 +áfa 
506 +áfa 
159 +áfa 

Általános iskolai 
ebéd 

302 + áfa 203 + áfa 506 +áfa 

Középiskolai ebéd 322 + áfa 245 + áfa 567 +áfa 
Középiskolai 
kollégium 
 

- reggeli 

742 + áfa 
 

169 + áfa 
322 + áfa 

664 + áfa 
 

189 + áfa 
245 + áfa 

1406 +áfa 
 

358 +áfa 
567 +áfa 
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- ebéd 
- vacsora 

251 + áfa 230 + áfa 481 +áfa 

ESZI 580 + áfa 268 + áfa 848 +áfa 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1.) 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének 
tervezésekor vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

  a polgármester 
 - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 - a költségvetés módosításáért: 

  a jegyző 
 - a költségvetés módosításának előkészítésében való 

  közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  

  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő   2018. évi költségvetési rendelet tervezése 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 1-jétől az étkezési 

térítési díjak emelkedése miatt  
 a Dunaújvárosi Óvoda intézmény esetében 11.483.076,- forinttal, 
 a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 18.060.076,- forinttal, 
 az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
 intézményben esetében 6.136.509,- forinttal  

megemeli a 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások (étkezés) kiadási 
előirányzata összegét, egyben utasítja az intézményeket, hogy a nyersanyagdíj-
növekedés miatti saját bevétel növekedés összegét dolgozzák ki. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 3. pontban 

foglalt  döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tervezése során 
vegye figyelembe.   

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

          a polgármester 
      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
          a humán szolgáltatási osztály vezetője 
  - a költségvetés tervezéséért: 
    a jegyző 
   - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

Dunaújvárosi Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet, illetve az ESZI vezetőit 
tájékoztassa a közgyűlés határozatáról. 

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

Határidő:  2017. december 30. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A következő napirendi pontunk a költségvetési rendelet módosítása. Aki 
támogatja, kérem, igennel szavazzon! Nem nyomta meg senki a gombot. 
Ja, és volt egy rendeletmódosítás. 
 
Arról legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Cserna Gábor), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 34/2017. (XI.17.) 
önkormányzati rendelet „B” változatát. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
És akkor a költségvetési rendelet módosításáról szavazunk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 35/2017. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének I-III. negyedévi teljesítéséről szóló tájékoztató 
elfogadására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

706/2017. (XI.16.) határozata 
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi pénzügyi terve 

teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének I-III. negyedévi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem 

elnevezésű beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő 
szerződésekről 
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. vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Labdarúgó létesítmény-fejlesztés második ütem, BMSK-val kötendő 
szerződések. Fölhívom a figyelmüket, hogy I. és II. határozati javaslatról 
döntünk. 
 
I. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
707/2017. (XI.16.) határozata 

Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű 
beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő beruházás-lebonyolítói 

feladatainak ellátására szóló Megbízási Szerződés megkötéséről 
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1. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014 (I.30.) Korm. rendelet 3.§ alapján a 
Dunaújvárosi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése beruházás-lebonyolítói, 
építési műszaki ellenőri feladataira kizárólagos joggal, a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
jelölte ki. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő a beruházás beruházás-lebonyolítói feladatainak 
ellátására szóló megbízási szerződést nettó 16.706.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 
21.216.620,- Ft összegű megbízási díjért. 

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

pontban meghatározott megbízási szerződés aláírására és utasítja a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. november 24. 
      - a szerződés megkötésére: 2017. november 30. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

II. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

708/2017. (XI.16.) határozata 
Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény-fejlesztés 2. ütem elnevezésű 

beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel kötendő építési műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására szóló Megbízási Szerződés megkötéséről 

 
1. A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósítandó egyes labdarúgó 

sportlétesítmény-fejlesztési beruházások megvalósításával összefüggő 
közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az 
eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 15/2014 (I.30.) Korm. rendelet 3.§ alapján a 
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Dunaújvárosi labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése beruházás-lebonyolítói, 
építési műszaki ellenőri feladataira kizárólagos joggal, a BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési Zártkörűen Működő Részvénytársaságot 
jelölte ki. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő a beruházás építési műszaki ellenőri 
feladatainak ellátására a megbízási szerződést nettó 6.624.000,- Ft+Áfa, azaz 
bruttó 8.412.480,- Ft összegű megbízási díjért. 

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

pontban meghatározott megbízási szerződés aláírására és utasítja a 
polgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. november 24. 
      - a szerződés megkötésére: 2017. november 30. 

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

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Modern Városok Program Radari sporttelep fejlesztés, szerződések 
elbírálása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
709/2017. (XI.16.) határozata 

a Modern Városok Program keretén belül a „Radari sporttelep fejlesztése” 
elnevezésű projekt megvalósítása érdekében a lebonyolítói tevékenység 

elvégzéséről 
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok Program 
keretén belül, a „Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. „Atlétikai 
létesítmények fejlesztése” lebonyolítói feladat elvégzésére a BMSK Zrt.-t (1146 
Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok Program 
keretén belül, a „Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. 
„Küzdősport Csarnok fejlesztése”” lebonyolítói feladat elvégzésére a BMSK Zrt.-t 
(1146 Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Modern Városok Program 
keretén belül, a „Radari sporttelep fejlesztése” című projektben az ún. 
„Labdarúgó létesítmények fejlesztése” lebonyolítói feladat elvégzésére a BMSK 
Zrt.-t (1146 Budapest, Istenmezei út 1-3.) bízza meg. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a BMSK Zrt.-vel az 1-3. pontban jóváhagyott feladatok ellátásával 
kapcsolatos szerződést írja alá az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
véleményének kikérését követően, 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. december 29.  

 
9. Javaslat a „Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó 

rendszer módosítására” vonatkozó tervezési program elfogadására, 
kapcsolódó költségek biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Fürdő- és vízi sport centrum tervezési program elfogadása, kapcsolódó 
költségek biztosítása. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
710/2017. (XI.16.) határozata 

a "Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő ellátó rendszer 
módosítására” vonatkozó tervezési program elfogadásáról, kapcsolódó 

költségek biztosításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja és 
megrendeli a DVG Zrt.-től a "Dunaújvárosi fürdő- és vízi sport centrum távhő 
ellátó rendszer módosítására” vonatkozó tervezési program 8.700.000,- Ft + ÁFA 
összegű tervezési árajánlatát, melyet “in house” beszerzés keretében valósít 
meg. 

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

Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) rendelet 5/b/25.7 „Pályázati tevékenység önrész” elnevezési 
sorról 7.a. melléklet 23 „Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek 
kiadásai” alcím alatt „Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás tervezése önrész” 
elnevezésű új sor létrehozásával biztosít fedezetet átcsoportosítás útján. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
kötendő a jelen határozat 1. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:    

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

Határidő:  - a szerződés megkötésére:2017. november 24. 
                                - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés szerint 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatójának. 
 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 

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

Határidő:  2017. november 24. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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10. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére 
vonatkozó tervezési program elfogadására, kapcsolódó költségek 
biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Modern Város Program, víziközmű-hálózat fejlesztése, költségek 
biztosítása. 
 
Döntésre kerül a sor! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
711/2017. (XI.16.) határozata 

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére vonatkozó 
tervezési program elfogadásáról, a kapcsolódó költségek biztosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja és 

megrendeli a DVG Zrt.-től az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat 
fejlesztésére vonatkozó tervezési program 62.250.000,- Ft + ÁFA összegű 
tervezési árajánlatát, valamint a kapcsolódó hatósági eljárási díjakra és 
engedélyek beszerzésére bruttó 1.000.000,- Ft keretösszeget, melyet “in house” 
beszerzés keretében valósít meg. 

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

Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) rendelet 7.a. melléklet 23.22. „MVP A városi víziközmű hálózat 
fejlesztése” előirányzat sora biztosít fedezetet.  

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
kötendő a jelen határozat 1. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésről. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:    
                                  a polgármester 
                              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
              a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  - a szerződés megkötésére: 2017. november 24. 
                                - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés szerint 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatójának. 
 

 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                     a polgármester 

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

Határidő:   2017. november 24. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
11. Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton 

történő támogatására – 2018. évre 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Meghívott:  Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke 
Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke 
Szemenyei István, a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia 
Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Boda Gábor, a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE elnöke 
Móri Imre, a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület 
elnöke 
Balogh Bertalan, a Dunaújvárosi Egyetem Diák SE elnöke 
Baráth Artur, az Újvárosi Hokillák SE elnöke 
Varga Gabriella, a Danubius KSE elnöke 
Pók Ferenc, a Dunaújvárosi Atlétikai Club elnöke 
Erős István, a Titán Sportegyesület elnöke 
Oláhné Hingyi Zita, a Duna-Pent Női Kézilabda SE elnöke 
Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője 
Vígh György, a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE elnöke 
Kováts András, az Angels Női Jégkorong SE elnöke 
Tomanóczy Tibor, a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 
ügyvezetője 
Bacrathy Kornél, a Dunaújvárosi Amerikai Futball SE elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A sportszervezetek létesítmény bérleti díj pályázati úton történő támogatás 
elfogadása. Felhívom szíves figyelmüket, hogy kaptak egy új III. és egy új 
VIII. határozati javaslatot, valamint az Agrospeciál Pálhalma Egyesület 
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kérelmét, költségek kimutatását, legyenek kedvesek figyelembe venni! 
Tessék! Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném bejelenteni az 
érintettségemet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki kizárja a szavazásból a képviselő urat, az igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti 
díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című előterjesztés IV. 
határozati javaslatára történő szavazásból Iván László képviselőt – mellette 
szavazott 5 fő (Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Hingyi László, Pintér Attila), tartózkodott 2 
fő (Gombos István, Izsák Máté), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Iván László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – nem zárja ki 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

712/2017. (XI.16.) határozata 
Iván László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Iván László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című 
előterjesztés IV. határozati javaslatára történő szavazásból Iván László képviselőt 
nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Melyiknél? Egyébként hányas fejezetnél? Valamennyinél? Szerintem is. 
Hingyi képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Én az 1. és a 2. pontnál jelentem be 
érintettségemet, de nem kérem, hogy szavazzanak.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Aki kizárja a szavazásból a frakcióvezető urat, kérem, igennel 
szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti 
díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című előterjesztés I. 
határozati javaslatára történő szavazásból, valamint a „Javaslat a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című 
előterjesztés II. határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László képviselőt – 
mellette szavazott 6 fő (Gombos István, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Iván László, 
Pintér Attila), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Izsák Máté), nem szavazott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – nem zárja ki és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

713/2017. (XI.16.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a sportszervezetek 
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című 
előterjesztés I. határozati javaslatára történő szavazásból, valamint a „Javaslat a 
sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 
2018. évre” című előterjesztés II. határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi 
László képviselőt nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Utána megkérem Gombos alpolgármester urat is, hogy jelentse be! A 
közgyűlés nem zárta ki a képviselő urat a szavazásból. Alpolgármester úr! 
Ön is jelentse be az érintettségét, legyen kedves! Melyiknél? Hányas 
fejezet? Bocsánat! Én a forgatókönyvből nem látom. Köszönöm. III. 
fejezetnél. Semmi gond. 
 
Aki kizárja alpolgármester urat a szavazásból, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a sportszervezetek létesítmény bérleti 
díjának pályázati úton történő támogatására – 2018. évre” című előterjesztés III. 
határozati javaslatára történő szavazásból Gombos István alpolgármestert – mellette 
szavazott 5 fő (Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Iván László, Pintér Attila), tartózkodott 2 
fő (Barta Endre, Izsák Máté), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Gombos István, Hingyi László), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth Kálmán) – nem 
zárja ki és a következő határozatot hozta: 

 
 



48 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
714/2017. (XI.16.) határozata 

Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján a 
határozathozatalból történő kizárásáról 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat a 
sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 
2018. évre” című előterjesztés III. határozati javaslatára történő szavazásból Gombos 
István alpolgármestert nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés elfogadta, kizárta alpolgármester urat, és lőn csoda, Pomázi 
úr elküldte megfigyelőjét. Ezt azért a jegyzőkönyv kedvéért, egyébként 
bocsánat, nem az ügyvezető igazgató urat bántom ezzel, nagy tisztelettel 
köszöntöm Göblyös, dr. Göblyös Béla ügyvezető igazgató urat, de lám, 
csoda, hogy egyszer eléri az 51%-os tulajdonos, hogy megtiszteli a 
nagyhatalmú Pomázi úr és képviselője Dunaújváros Önkormányzatát. 
Csak megérte megírnunk, alpolgármester úr, azt a levelet. Én nagyon 
köszönöm. Valamennyi városlakó érdeke, ügyvezető igazgató úr, 
valamennyi városlakó érdeke, hogy a két tulajdonos tárgyaljon egymásról. 
Nagyon komoly szolgáltatást látnak el a meleg víz, fűtés kapcsán. Csak 
tárgyalás útján lehet az álláspontokat közelíteni egymáshoz, és ehhez 
egyeztetésre, és a napirendeknél, ahol kérdések merülnek föl, igazgató úr, 
ott pedig válaszadásra van szükség. Ehhez viszont részt kell venni, és 
nagyon köszönöm, hogy eljött a közgyűlés ülésére. Tehát, hol hagytuk 
abba? Gombos urat nem zártuk ki a szavazásból. Rendben. Hozzászólás 
hiányában, akkor egyesével szavazunk. 
 
I. fejezet, DLSZ támogatás, Labdarúgó Szövetség! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

715/2017. (XI.16.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó 

Szövetség pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 



49 
 

eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi 
Labdarúgó 
Szövetség 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

6.181.179,- Ft 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 

                      - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                        Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                        nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
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                  a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. december 15. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
II., Duna-Pent Női Kézilabda Egyesület! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

716/2017. (XI.16.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Duna-Pent Női Kézilabda 

Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Duna-Pent Női 
Kézilabda   
Sportegyesület

2018.01.01.-
2018.12.31. 

13.913.436,- Ft 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                  Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                  nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a vagyonkezelési osztályvezető 

Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. december 15. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
III., Pálhalma Sportegyesület!  
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

717/2017. (XI.16.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújváros-Pálhalma 

Agrospeciál Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 



52 
 

alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújváros 
Pálhalma 
Agrospeciál 
Sportegyesület

2018.01.01.-2018.12.31. 51.596.370,- Ft 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
              - a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                 - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat  

                         Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                         nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                  a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. december 15. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
IV., Amerikai Futball Sporegyesület! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

718/2017. (XI.16.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Amerikai Futball 

Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet 
neve 

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó) 

Dunaújvárosi 
Amerikai Futball 
Sportegyesület

2018.01.01.-
2018.12.31. 

4.200.000,- Ft 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                  Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                  nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. december 15. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
V., sportszervezetek létesítményhasználat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

719/2017. (XI.16.) határozata  
a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának 

pályázati úton történő támogatásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
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eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Danubius KSE 2018.01.01.-
2018.12.31. 

15.000.000,- Ft 

Dunaújvárosi Egyetem 
Diák Sportegyesület 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

10.301.569,- Ft 

Titán Sportegyesület 2018.01.01.-
2018.12.31. 

5.880.000,- Ft 

Dunaújvárosi Sárkányok 
Kosárlabda 
Sportegyesület

2018.01.01.-
2018.12.31. 

4.000.000,- Ft 

Dunaferr Sportegyesület 2018.01.01.-
2018.12.31. 

47.040.000,- Ft 

Angels Női Jégkorong 
Sportegyesület

2018.01.01.-
2018.12.31. 

7.182.280,- Ft 

Dunaújvárosi Jégkorong 
Kft. 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

63.500.000,- Ft 

Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk 
Egyesület 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

2.700.000,- Ft 

Újvárosi Hokillák 
Sportegyesület

2018.01.01.-
2018.12.31. 

7.444.610,- Ft 

Dunaújvárosi Atlétikai 
Club 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

12.114.000,- Ft 

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

határozat 1. mellékletét képező minta alapján, a nyertes pályázóval kötendő 
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás 
nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett támogatási tervezet a 
csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági rendeletek vagy a 
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül. 
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek a Miniszter 
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására. 
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Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat 
                  Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott 
                  nyilatkozatát követő 30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: 2017. november 28. 
                - a határozat végrehajtására: 2017. december 15. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
VI., Kohász Kézilabda Nonprofit Kft. pótbefizetés elrendelés és jövő évi 
létesítményhasználat vállalás! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

720/2017. (XI.16.) határozata 
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére 

pótbefizetés elrendeléséről, 2018. évi létesítményhasználat 
megfizetése vállalásáról 

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

rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
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támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaújváros Kohász 
Kézilabda Akadémia 
Non-profit Kft.

2018.01.01.-
2018.12.31. 

32.000.000,- Ft 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 32.000.000,- Ft, azaz 

Harminckettőmillió forint támogatásban részesíti a Dunaújvárosi Kohász 
Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft azzal, hogy a DKKA Kft. vállalja, hogy egyéb 
pénzeszközeiből évi minimum 32.000.000,- Ft összeget 2018. december 31-ig 
megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére létesítményhasználat 
fejében, mely teljesítést az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. az 
önkormányzat által történő fizetésként ismer el. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az Uniszol-Létesítménygazdálkodási 
Zrt. által előkészített, jelen pontban rögzítetteket tartalmazó szerződés 
aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően.  

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

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft.-ben a polgári 
törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:183 §-ban foglaltak szerint 
pótbefizetést kíván végrehajtani készpénzben 32.000.000,- Ft összegben, a 
határozat 2. pontjában rögzített szerződés aláírását és a 2017. január 01-től 
december 31-ig kapott támogatás elszámolásának elfogadását követően. 

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

egy összegben, az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére kívánja 
rendezni, jelen határozat alapján. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

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

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Röplabda Akadémia Nonprofit Kft.! 
 



58 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

721/2017. (XI.16.) határozata 
a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2018. évi létesítményhasználat 

megfizetése vállalásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati 
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013. 
(I.24.) határozata alapján közzétett Pályázati eljárást érvényesnek és 
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és az 
alábbi költségvetési támogatásban részesíti a 2018. január 01. és 2018. 
december 31. közötti időszakra vonatkozó sportlétesítmények bérleti díjának 
támogatására vonatkozóan, azzal hogy az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem 
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a 
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel 
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése 
szerinti feltételeknek: 

 
Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

DSE Röplabda 
Akadémia  Non-profit 
Kft. 

2018.01.01.-
2018.12.31. 

22.000.000,- Ft 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 22.000.000,- Ft, azaz 

Huszonkettőmillió forint támogatásban részesíti a DSE Röplabda Akadémia 
Nonprofit Kft.-t azzal, hogy a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. vállalja, 
hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum 22.000.000,- Ft összeget 2018. 
december 31-ig megfizet az Uniszol Létesítménygazdálkodási Zrt. részére 
létesítményhasználat fejében, mely teljesítést az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. az önkormányzat által történő fizetésként ismer el. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által előkészített, jelen pontban 
rögzítetteket tartalmazó szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság állásfoglalását követően.  

  
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban jelzett támogatást egy 

összegben, az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére kívánja rendezni, 
jelen határozat alapján. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

                       a polgármester 



59 
 

                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

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

 
Szabad korcsolya finanszírozás! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

722/2017. (XI.16.) határozata 
szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és 

tömegsportról, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz 
biztosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 01. és 2018. 

december 31. között a sportlétesítmény bérleti díj előirányzott keretből bruttó 
77.211.476,- Ft (bruttó 382.264.920,- Ft maradékát) összeget elkülönít szabad 
korcsolya finanszírozására, diákok szabadidő sportolására és tömegsportra, 
egyéb szabadidős tevékenységre, sportszervezetek pályázaton kívüli 
létesítményhasználatára, fenti tevékenységek oktatási intézmények, jogi és 
természetes személyek általi igénybevételének biztosítására. 

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

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

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

723/2017. (XI.16.) határozata 
a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja 

költségvetési fedezetének biztosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a bruttó 
382.264.920,- Ft kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
 Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                 a polgármester  
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
       - a költségvetés tervezéséért: 

           a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
     Határidő: 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
12. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben 

foglalkoztatottak 2018. évi béren kívüli juttatására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 igazgatója 

Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője  
Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője 
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója  
Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 
intézményvezetője 
Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
igazgatója 
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Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója  
Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
Hatvaniné Sáfár Erzsébet, a Bölcsődei Dolgozók 
Szakszervezetének képviselője 
Tóthné Héger Katalin, a Független Egészségügyi 
Szakszervezetek képviselője 
Garbaczné Rapcsák Rita, a Közművelődési és Közgyűjteményi 
Dolgozók Szakszervezetének képviselője 
Haraszti Julianna, a Pedagógusok Szakszervezetének képviselője 
Siegrist Cecília, a Színházi Dolgozók Szakszervezetének 
képviselője 
Kósa Csilla, a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezete 
képviselője 
Ságiné Schilling Judit, az MKKSZ képviselője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a következő napirendre, önkormányzati intézményeinkben 
foglalkoztattokat jövő évi béren kívüli juttatása című napirend. 
 
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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

724/2017. (XI.16.) határozata 
az önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak 

2018. évi béren kívüli juttatása fedezetének biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat fenntartásában lévő intézményekben foglalkoztatottak béren kívüli 
juttatásban részesüljenek 2018. január 1-től 2018. december 31. napjáig.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat fenntartásában 

lévő intézmények részére az 1. pontban meghatározott béren kívüli juttatás és a 
munkáltatót terhelő adó és egészségügyi hozzájárulás 2018. évi fedezetét az 
engedélyezett létszámra vonatkozóan az alábbiak szerint biztosítja: 

 
Kiemelt kiadási előirányzat Éves kiadás 2018. 

évben (Ft) 

Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros (121,45 
fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 

7.287.000.-
2.493.611.-
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Összesen: 9.780.611.-

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai (170,5 fő): 

 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

10.230.000.-
3.500.706.-

13.730.706.-

Útkeresés Segítő Szolgálat (42,15 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

2.529.000.-
865.424.-

3.394.424.-

Dunaújvárosi Óvoda (226,5 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

13.590.000.-
4.650.498.-

18.240.498.-

Intercisa Múzeum (17 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.020.000.-
349.044.-

1.369.044.-

Egészségmegőrzési Központ (13 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

780.000.-
266.916.-

1.046.916.-

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (33 
fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.980.000.-
677.556.-

2.657.556.-

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet (24 
fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.440.000.-
492.768.-

1.932.768.-

József Attila Könyvtár Dunaújváros (25 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

1.500.000.-
513.300.-

2.013.300.-

Mindösszesen (672,6 fő): 

 személyi juttatás: 
munkáltatói adó, járulék: 
Összesen: 

40.356.000.-
13.809.823.-
54.165.823.-

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye 
figyelembe, az intézmények költségvetését a 2. pontban meghatározott összeggel 
emelje meg.  

  
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 

        a jegyző 
      - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az önkormányzati intézmények vezetői részére. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat közlésére 2017. november 24. 

 
13. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési 

előirányzatának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:   Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 

Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője  
Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
igazgatója 
Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója  
Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
igazgatója 

 Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk költségvetési előirányzat módosítása. 
Üdvözlöm tiszteletettel meghívott intézményvezetőinket. Felhívom a 
figyelmüket, hogy egy „A” és egy „B” változat van előttünk. Hozzászólás 
hiányában a „B” változatot teszem fel szavazásra. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
725/2017. (XI.16.) határozata 

az önkormányzat fenntartásában lévő intézmények költségvetési 
előirányzatának módosításáról 

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság 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 összegét 136.435,- Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 
dologi kiadások összegét 136.435,- Ft-tal megemeli. 

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság 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 
összegét 726.178,- Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 
726.178,- Ft-tal megemeli. 

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Háza 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 összegét 281.049,- Ft-
tal, ezzel egyidejűleg a dologi kiadások összegét 281.049,- Ft-tal megemeli. 

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a József Attila 
Könyvtár 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 összegét 164.392,- Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi 
kiadások összegét 164.392,- Ft-tal megemeli. 

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében a Gazdasági 
Ellátó Szervezet intézmény költségvetését módosítja. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
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szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 4. mellékletében 
az intézményfinanszírozás összegét 5.723.000,- Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 
saját bevétel előirányzatát 3.552.000,- Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 
9.275.000,- Ft-tal megemeli. 

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében, valamint a 
TOP-6.2.1-15.DU1-2016-00001 számú pályázat során felmerült – előre nem 
tervezett – költségekre tekintettel, 50 %-os megtérítés mellett a Bölcsődék 
Igazgatósága 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 összegét 1.269.646,-Ft-tal, ezzel egyidejűleg a 
dologi kiadások összegét 1.269.646,- Ft-tal megemeli.  

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

Hőszolgáltató Kft.-vel szembeni adósság rendezése érdekében, valamint a 
TOP-6.2.1-15.DU1-2016-00002 számú pályázat során felmerült – előre nem 
tervezett – költségekre tekintettel, 50 %-os megtérítés mellett a Dunaújvárosi 
Óvoda 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 összegét 3.196.498,-Ft-tal, ezzel egyidejűleg a dologi 
kiadások összegét 2.216.617,-Ft-tal megemeli, a saját bevétel előirányzatát 
979.881,- Ft-tal csökkenti.  

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

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 
 

9.  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. november 30. 
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14. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény alapító 
okiratának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:   Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Varga Anna Évát, a Bölcsőde Igazgatóság újonnan 
megválasztott igazgatónőjét. Alapító okiratok módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
726/2017. (XI.16.) határozata  

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény 70/2016. (II. 18.) határozattal elfogadott Alapító Okirata 
módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 25290-20/2017. 

Módosító okirat 
A Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése által 2016. február 26. napján kiadott, 1456-5/2016. 
számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. 
§-a alapján – Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
.../2017. (XI. 16.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
Az alapító okirat 1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„1.2. A költségvetési szerv  
1.2.1. székhelye: 2400 Dunaújváros, Bólyai János utca 2. 
1.2.2. telephelye(i): 
 telephely megnevezése telephely címe 

1 
Zengő-Bongó Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Bólyai János utca 

2. 

2 Napraforgó Bölcsőde 
2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 
7/b. 

3 
Liszt Ferenc Kerti Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Liszt Ferenc kert 

18. 
4 Hétszínvirág Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Barátság útja 1. 
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5 Makk Marci Bölcsőde 2400 Dunaújváros, Március 15. tér 11.” 
 
Az alapító okirat 3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„3.1. A költségvetési szerv irányító szervének 
3.1.1. megnevezése: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
3.1.2. székhelye: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1-2.” 
 
Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – a továbbiakban: Gyvt. – 41. §-a és a 42. 
§ (1)-(3) bekezdése szerinti bölcsődei ellátás, továbbá a Gyvt. 21. § szerinti 
gyermekétkeztetés, a 21/A. § - 21/C. § szerinti intézményi gyermekétkeztetés, 
ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés, szünidei 
gyermekétkeztetés ellátása, valamint az intézmény dolgozói részére munkahelyi 
étkeztetés biztosítása.” 
 
Az alapító okirat 4.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:  

Az intézmény gondoskodik a Gyvt. szerinti bölcsődei feladatok ellátásáról. Az 
intézmény a bölcsődei ellátás keretében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 4. § 25. pontja szerinti sajátos nevelési igényű gyermek nevelését 
és gondozását is ellátja. Az intézmény biztosítja a gyermekétkeztetést, 
intézményi gyermekétkeztetést, ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetést, szünidei gyermekétkeztetést, valamint az intézmény 
dolgozói részére a munkahelyi étkeztetést.” 

 
Az alapító okirat 4.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

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

 
kormányzati 
funkciószám 

kormányzati funkció megnevezése 

1 041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
2 041232 Start-munkaprogram – Téli közfoglalkoztatás 
3 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

4 
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő 

ellátása 

5 
104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali 

intézményében 

6 
104036 Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását 

biztosító intézményben 
7 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés” 

 
Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  
A költségvetési szerv vezetőjét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra 
közalkalmazotti jogviszonyban bízza meg a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint, és gyakorolja tekintetében 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben 
foglalt rendelkezések alapján a munkáltatói jogokat. Az egyéb munkáltatói jogokat 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere gyakorolja.” 
Az alapító okirat 5.2. pontjában foglalt táblázat 3. sorában a 

„3 
megbízásos jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény” 
helyébe a 

„3 
megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény” 
szöveg lép.  

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a  polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. november 24. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1. pontban foglalt döntésnek 
megfelelően módosítsa az intézmény dokumentumait. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a  Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 29. 

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

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester  
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. november 24. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
15. Javaslat a Bölcsődék igazgatósága Dunaújváros intézmény 2018. évi  

nyári nyitvatartási rendjének meghatározására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
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Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Bölcsőde Igazgatóság jövő évi nyári nyitvatartási rendjének 
meghatározásáról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

727/2017. (XI.16.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 

2018. évi nyári nyitvatartási rendjéről 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros intézmény 2018. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
 2018. június 1-től június 30-ig a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 

intézmény összes tagintézménye nyitva tart, 
 2018. július 1-től július 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde tagintézmény zárva 

van, a többi négy tagintézmény nyitva tart, 
 2018. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Zengő-Bongó Bölcsőde 

tagintézmény nyitva tart, a többi négy tagintézmény zárva van. 
 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy a 2018. április 23-i nevelés-gondozás 
nélküli munkanapról, valamint a nevelés-gondozás nélküli munkanapon a 
gyermek felügyelete és az étkeztetés biztosítása iránti igény bejelentésének 
lehetőségéről tájékoztassa a szülőket, törvényes képviselőket, igény esetén 
valamennyi tagintézményben biztosítsa a gyermekek felügyeletét és az 
étkeztetést. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy az 1-2. pontban foglalt döntésről 
tájékoztassa a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermekek szüleit, törvényes 
képviselőit. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                       a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója  
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Határidő:  2018. február 15. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy e 
határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

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

   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő: 2017. november 24. 

 
16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére a Szonáta 

Zeneművészeti Alapítvánnyal 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Meghívott:   Moravecz Attila, a Szonáta Zeneművészeti Alapítvány elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendet levettük. Szonáta Zeneművészeti Alapítvány 
kérelme, együttműködési megállapodás megkötése. A határozati 
javaslat… Igen, de ők hármat kértek, nem egyet. Hárommilliót kértek. Én 
javaslom, hogy annak a felét szavazza meg a közgyűlés, másfélmillió 
forintot építsünk be a költségvetésbe. 
 
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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
728/2017. (XI.16.) határozata  

együttműködési megállapodás megkötéséről 
a Szonáta Zeneművészeti Alapítvánnyal 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szonáta 

Zeneművészeti Alapítvánnyal a jelen határozat mellékletét képező 
Együttműködési megállapodást köti meg, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a 
megállapodás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő: 2017. december 1. 



71 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal arra, 
hogy a Dunaújvárosi Szonáta Zeneművészeti Alapítvány részére a 2018. évi 
költségvetési rendeletébe 1.500.000,- Ft támogatást épít be. 

         
Felelős: - a határozat közléséért:  
                a polgármester 
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 1. 

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

elhatározottakat a 2018. évi költségvetés 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 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
17. Javaslat a dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalin ápolóval 

kötött megbízási szerződések 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. Fenyvesi Béla orvos 

                     Szűcsné Kiss Katalin ápoló 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Fenyőfadíszítő. Fenyvesi Béla doktor úrral és Szűcsné Kiss Katalin ápoló 
asszonnyal kötött megbízási szerződések módosítása.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
729/2017. (XI.16.) határozata 

a dr. Fenyvesi Béla orvossal és Szűcsné Kiss Katalin ápolóval kötött 
megbízási szerződések módosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dr. Fenyvesi Béla és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2013. augusztus 21. napján – a 
Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett hajléktalanokat ellátó integrált 
intézménybe bejelentett személyek egészségügyi alapellátására – létrejött 
megbízási szerződést a  Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti telephelyre 
bejelentkezett és a dunaújvárosi lakcím nélküli személyek ellátásának 
kiegészítésével és a megbízási díj 170.697,- Ft-ról 300.000,- Ft-ra emelésével, 
továbbá a megbízás óta bekövetkezett változások átvezetésével a határozat 1. 
számú melléklete szerint 2018. január 1. napjával módosítja. 

      
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője  
     Határidő:   - a határozat közlésére és a módosított megbízási szerződés és a   
                         módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés  
                         aláírására: 2017. november 30. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szűcsné Kiss Katalin és 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. augusztus 16. 
napján  – a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett hajléktalanokat 
ellátó integrált intézménybe bejelentett személyek egészségügyi alapellátására – 
létrejött megbízási szerződést a Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 4. szám alatti 
telephelyre bejelentkezett és a dunaújvárosi lakcím nélküli személyek ellátásának 
kiegészítésével és a megbízási díj 64.013,-Ft-ról 85.000,-Ft-ra emelésével, 
továbbá a megbízás óta bekövetkezett változások átvezetésével a határozat 2. 
számú melléklete szerint 2018. január 1. napjától módosítja. 

      
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője  
     Határidő:   - a határozat közlésére és a módosított megbízási szerződés és a   
                        módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megbízási szerződés  
                        aláírására: 2017. november 30. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezése során 
vegye figyelembe. 

 
      Felelős: - a költségvetés tervezéséért: a jegyző 
  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
18. Javaslat a 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító mobil 

eszköz beszerzésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Akadálymentesítés orvosi körzet esetében, mobil eszköz beszerzés. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
730/2017. (XI.16.) határozata 

a dunaújvárosi 14. számú fogorvosi körzet akadálymentesítését biztosító 
mobil eszköz beszerzéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 14. számú fogorvosi körzet (2400 

Dunaújváros, Hold u. 1. 1/2.) orvosi rendelője akadálymentesítését biztosító mobil 
eszköz beszerzésére az Induct Trade Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. 
október 18-án kelt árajánlatát elfogadja, és az árajánlatban szereplő CMA-Easy 
Elektromos betegszállítót az Induct Trade Korlátolt Felelősségű Társaságtól (2315 
Szigethalom, Dózsa György utca 1.) rendeli meg bruttó 633.730,- Ft, azaz bruttó 
hatszázharmincháromezer-hétszázharminc forint összegben. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

kötelezettségvállalás teljesítésére.  
 
 Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: a polgármester 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a humán szolgáltatási osztály vezetője 
   - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  a benyújtott számlán szereplő időpont 

 
3. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás teljesítésére Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. 
Egészségügyi feladatok 3. Dologi kiadások sora biztosít fedezetet az 5.a melléklet 
11. Egészségügyi feladatok „dr. Krizsán Gábor rendelő akadálymentesítés 
támogatása” sorról történő átcsoportosítás útján. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 
 

Felelős:  - a költségvetés módosításáért: a jegyző 
      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 

                            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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 Határidő:   a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                             időpontja                         

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

közlésére. 
 

Felelős:  - a határozat közléséért: a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2017. november 30. 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve 3. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a bírálóbizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Jövő év, nem, elnézést kérek, ez évi közbeszerzési tervünk harmadik 
módosítására kerül sor. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

731/2017. (XI.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2017. évi közbeszerzési tervének 3. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 3. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

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

évre vonatkozó közbeszerzési terve 3. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján 
történő közzétételét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: a közzétételre 2017. november 20. 
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                                     a közzététel időtartama a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                                     honlapon történő közzétételének időpontjáig tart 

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

Az ülés vezetését átadom Gombos alpolgármester úrnak, és 5 perc 
szünetet rendelek el. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:26 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester az ülésteremből távozott.) 

 
Szünet 
Szünet után: 
 
20. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási 

területén található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a 
helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos 
elvégzésére” 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 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Tisztelt Képviselő-társaim! Folytatjuk a munkát a következő napirendi 
ponttal, a vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási 
területén. 
 
Aki a napirenddel egyetért, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
732/2017. (XI.16.) határozata 

„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 

megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadására, az eljárás megindításáról 
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási keretszerződés 
Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás területeken, 
az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás 
folyamatos elvégzésére” 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: DHHF Nonprofit Kft. 

Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
e-mail: dhhf.kft@gmail.com 

 
b) Név: FMK Fülöp Bt. 

Székhely: 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 19. 7. em. 31.) 
e-mail: albado1@upcmail.hu 

 
c) Név: PÁKO-DV Kft. 

Székhely: 1118 Budapest, Holdvirág utca 10. fsz. 1. 
e-mail: milanpalkovics@gmail.com 

 
2.) A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2018. évben megvalósuló 

szolgáltatás megrendelés becsült értéken nettó 62.000.000,- Ft + Áfa, 
mindösszesen bruttó 78.740.000,- Ft fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének tervezésekor az övárkok 
takarítására az 5. melléklet/3. vízgazdálkodás és vízkárelhárítás/3. dologi 
kiadások során, az erők, buszvárók takarítása és a parkok szemétszedési 
feladat vonatkozásában az 5.melléklet/4. környezet-egészségügy/3. dologi 
kiadások során figyelembe veszi, és jelen határozattal kötelezettséget vállal 
arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja. 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
elkészítése során vegye figyelembe vegye.   

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetési rendelet elkészítése 
 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2017. november 30. 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
21. Javaslat Dunaújváros területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő 

megvilágítás kiépítés kivitelezésére 
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 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat Dunaújváros területén lévő 9 db új 
építésű gyalogátkelő megvilágítás kiépítésére. 
 
Aki egyetért ezzel a napirenddel, kérem, szavazzon igennel! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
733/2017. (XI.16.) határozata 

Dunaújváros területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő megvilágítás 
kiépítés kivitelezésére 

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

területén lévő 9 db új építésű gyalogátkelő megvilágítás kiépítés kivitelezésére - a 
meglévő tervek alapján - Vállalkozási Szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.), bruttó 24.947.448, - 
Ft, azaz bruttó huszonnégymillió-kilencszáznegyvenhétezer-
négyszáznegyvennyolc forint összeg felhasználásával. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről 
és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 
7.a. melléklet 2. bekezdés „Városüzemeltetés” 1. sor „Közvilágítás fejlesztés 
kivitelezés” terhére biztosítja, 

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

a határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában jelen határozat 
mellékletét képező Vállalkozási Szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                   a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                     a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
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Határidő:   2017. november 30.  
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy jelen 
határozatban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
előkészítésekor áthúzódó kötelezettségvállalásként 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.) 
 

22. Javaslat Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és 
környezeteinek megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadására 
az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A következő napirendi pont, javaslat Dunaújváros területén lévő 15 db 
gyalogátkelők, zebrák és környezetének megvilágításának kiépítése 
kapcsán. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
734/2017. (XI.16.) határozata 

Dunaújváros területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek 
megvilágítás kiépítés során telepített eszközök átadásáról 

az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. részére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Dunaújváros 

területén lévő 15 db gyalogátkelők (zebrák) és környezeteinek megvilágítás 
kiépítés során telepített eszközök térítésmentesen átadja az E-ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. részére 

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

a határozat 1. pontjaiban rögzített feladat vonatkozásában jelen határozat 
mellékletét képező Vállalkozási Szerződést az E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati 
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Zrt.-vel írja alá. 
 

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

Határidő:  2017. november 30.  
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

23. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
tulajdonában lévő bérelhető földterületek haszonbér mértékének 
megállapítására és a haszonbérleti szerződéstervezet megtárgyalására 
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 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A következő napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának tulajdonában lévő bérelhető földterületek haszonbér 
mértékének megállapítására és a haszonbérleti szerződéstervezet 
megtárgyalására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

735/2017. (XI.16.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 

bérelhető földterületek haszonbér mértékének megállapítására és 
a haszonbérleti szerződés tervezet megtárgyalására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi döntést hozza: 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 464/2012. (XI.15.) számú 

határozatát hatályon kívül helyezi. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a haszonbérleti szerződéseket 2018. január 1-től kösse meg 5 éves időtartamra, 
2022. december 31. napjáig a határozat mellékletét képező szerződés tervezet 
alapján. 
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A haszonbér mértéke: 
– művelés alól kivett területek:                                         10 Ft,-/ m2/ év        
– kert művelési ágban:                         10 Ft,-/ m2/ év             
– minimum éves haszonbérleti díj          1000 Ft,-/év 

                                                    
Felelős:  – a szerződés aláírásáért: 
                   a polgármester 
              –  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:   2018. január 31. 

 
3. A haszonbért a bérlőnek minden évben a számla kézhezvételétől számított 15 

napon belül egy összegben kell befizetnie a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
önkormányzatának költségvetési elszámolási számlájára a Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály által kiállított számla alapján. 

 
Felelős:      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: – a haszonbérleti szerződés létrejöttét követő 5 napon belül 

                    – érvényes haszonbérleti szerződés esetében a számla 
                       kiállításának határideje tárgyév június hónap 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
24. Javaslat az I. sz. Rendelőintézet 6. szintjén lévő váróterem festési 

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:  Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház – Rendelőintézet 
                     Dunaújváros főigazgatója 

                          Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat az I. számú Rendelőintézet hatodik 
szintjén lévő váróterem festési munkálataira. 
 
Aki támogatja, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
736/2017. (XI.16.) határozata 

az I. sz. Rendelőintézet 6. szinten lévő váróterem festési munkáiról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával megrendeli a 
Dunaújvárosi Vasmű út 10. szám alatti I.sz. Rendelőintézet épülete 6. szintjén 
lévő fogászati váróterem mennyezetének és oldalfalának festési munkálatait a 
DVG Zrt-től. 

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

Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017.(II.17.) rendelet 7/b melléklet 5.2 Víziközmű rekonstrukciós feladatai 2017 
soráról az 5. melléklet 11. Egészségügyi feladatok, 3. dologi kiadások sorára 
átcsoportosítás útján bruttó 494.426,- Ft fedezetet biztosít. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt-vel 
kötendő a jelen  határozat 1. számú mellékletét képező vállalkozási szerződés 
aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a szerződés szerinti pénzügyi 
teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:    
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megkötésére: 2017. november 24. 
                - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés szerint 

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

határozatot küldje meg a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatójának. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2017. november 24. 

 
5.) 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.) 
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25. Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház árkádjának felújításának 
támogatására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Sztankovics András közös képviselő 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház árkádjainak 
felújításának támogatására. 
 
Kérem, szavazzunk! Az „A” változat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

737/2017. (XI.16.) határozata 
a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújításának támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a Gagarin tér 7-11 

Társasháza árkádfelújítással kapcsolatos kérelmét. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi költségvetés terhére 
bruttó 500.000,- Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújt a Gagarin 
tér 7-11 Társasház részére a Gagarin tér 7-11. árkádjának felújítására. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Gagarin tér 7-11 Társasházzal az 2. pontban jóváhagyott 
céltámogatási szerződést írja alá az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság 
véleményének kikérését követően, valamint intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről a 
szerződés aláírásától számított 15 napon belül. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető 
       a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 
Határidő:  - a szerződés aláírására: 2018. március 30. 

                  - a határozat közléséért: 2017. december 15. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban meghatározott 
támogatást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelete 
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összeállításakor vegye figyelembe. 
 

Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
           a jegyző 
                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
            a költségvetési és pénzügyi osztályvezető 

Határidő: a 2018. évi költségvetés elkészítésének időpontja 
 
26. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként 

átadott összeg elszámolásának elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére 
veszteség-elleneztetéseként átadott összeg elszámolásának 
elfogadására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

738/2017. (XI.16.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként átadott 

összeg elszámolásának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-
vel 2016. szeptember 1-én megkötött, és 2017. szeptember 12-én módosított 
közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok ellátása ellentételezésére átadott 
pénzösszegről történő elszámolását.   
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2017. november 30. 

 
27. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként 

meghatározott keretösszeg megemelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 



84 
 

 
A következő napirend, javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére 
veszteség-ellentételezéseként meghatározott keretösszeg megemelésére. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

739/2017. (XI.16.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére veszteség-ellentételezésként 

meghatározott keretösszeg megemeléséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft-vel 2016. szeptember 1-én megkötött, és 2017. szeptember 12-én módosított 
közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok ellátása ellentételezésére 
meghatározott keretösszeg megemeléséhez, valamint ennek értelmében a 
szerződés 6. pontjának módosításához.  

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

meghatározott keretösszeg növelésére 40 000 000,-Ft-ot biztosít Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 5.b Tartalékok 
melléklet 25.7 25.7. pályázati tevékenység önrész tartalék sora terhére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 

                     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2017. november 30. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy a 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 
 
28. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

Dunaújváros területén történő folyamatos ellátásáról és a 
hulladékgazdálkodási közfeladat megoldásáról szóló tájékoztatójának 
elfogadására 
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Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 

                    Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Dunaújváros területén történő 
folyamatos ellátásáról és a hulladékgazdálkodási közfeladat megoldásáról 
szóló tájékoztató elfogadására. Hozzászólás hiányában a napirendet 
lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

740/2017. (XI.16.) számú határozata 
a Dunanett Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Dunaújváros 
területén történő folyamatos ellátásáról és a hulladékgazdálkodási közfeladat 

megoldásáról szóló tájékoztatójának elfogadásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Dunaújváros területén történő folyamatos 
ellátásáról és a hulladékgazdálkodási közfeladat megoldásáról szóló 
tájékoztatóját elfogadja. 

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

határozat kivonatának megküldésével a Dunanett Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatóját tájékoztassa közgyűlés döntéséről. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
29. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 

Társulás Társulási Megállapodás módosításának véleményezésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
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               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

Meghívott:  Dr. Bittmann Lilla, a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 
                    Önkormányzati Társulás projekt irodavezetője 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A következő napirend, javaslat a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosításának véleményezésére.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
741/2017. (XI.16.) számú határozata 

a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodásának módosításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítását az alábbiak szerint fogadja el: 

 
„1. A Társulási Megállapodás tagi önkormányzatok címét és képviselőjét 
tartalmazó felsorolásból törlésre kerül a Dömsöd térség megnevezés alatt 
szereplő Lórév község Önkormányzata, Makád község Önkormányzata, 
Szigetbecse község Önkormányzata, és Ócsa Város Önkormányzata,  
2. A Társulási Megállapodás IV. fejezete IV/5. ponttal egészül ki a következők 
szerint:  

Az e fejezet egységes hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését érintő 
rendelkezései, kiemelve a IV/3.- IV/3.1.-IV/3.2.-IV/4. pontok alatt részletezett 
szilárdhulladék-gazdálkodási közfeladatok ellátására vonatkozó feladat- és 
hatáskörök átruházásáról szóló rendelkezéseket, nem vonatkoznak és nem 
alkalmazandók a Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatokra. A 
Duna-Tisza közében elhelyezkedő tagönkormányzatok a következők: Akasztó 
Község Önkormányzata, Apaj Község Önkormányzata, Áporka Község 
Önkormányzata, Apostag Község Önkormányzata, Bugyi Nagyközség 
Önkormányzata, Dömsöd Nagyközség Önkormányzata, Dunaegyháza Község 
Önkormányzata, Dunatetétlen Község Önkormányzata, Dunavecse Város 
Önkormányzata, Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata, Kunpeszér 
Község Önkormányzata, Kunszentmiklós Város Önkormányzata, Majosháza 
Község Önkormányzata, Ráckeve Város Önkormányzata, Szalkszentmárton 
Község Önkormányzata, Szigetcsép Község Önkormányzata, 
Szigetszentmárton Község Önkormányzata, Szigetújfalu Község 
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Önkormányzata, Taksony Nagyközség Önkormányzata, Tass Község 
Önkormányzata.  

3. A Társulási Megállapodás IV/3.2. c) pontja a következők szerint módosul: 
a helyi önkormányzati rendeletalkotás koordinálása, tartalmi információnyújtás, 
önkormányzati rendeletek véleményezése a Ht. 35.§ (1) bekezdésében 
megállapított rendeletalkotási tárgykörben, 

4. A Társulási Megállapodás IV/3.2. d) pontja a következők szerint módosul: 
részt vesz a területi hulladékgazdálkodási terv és területi megelőzési program 
környezetvédelmi igazgatási szerv által történő készítésében, a 
rendelkezésére álló adatokat, információkat megadja, 
 

5. A Társulási Megállapodás IV/3.2. e) pontja hatályát veszti.” 
 

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. mellékletében 
foglaltak szerint fogadja el a Társulási Megállapodás módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt szövegét. 

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

Társulási Tanács elnökét a határozat kivonatának megküldésével a közgyűlés 
döntéséről értesítse. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
30. Javaslat postai szolgáltatás ellátására a DVG Zrt. közreműködésével (2400 

Dunaújváros, Vörösmarty u. 2.) 
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: 
 

A következő napirendi pont, javaslat postai szolgáltatás ellátására a DVG 
Zrt. közreműködésével, Dunaújváros, Vörösmarty út 2. Besztercei Zsolt 
képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Egy módosító javaslatom lenne. Mert a határozati 
javaslatban megjelölt finanszírozás az 6 órás működésre ad lehetőség a 
postahivatal nyitvatartását illetően. Viszont a javaslatban ugye benne van, 
hogy a 8 órás nyitvatartási idővel is mennyi lenne az üzemeltetési díj. A 6 
órás és a 8 órás nyitvatartás között évente egymillió forint különbség van, 
éves szinten. Úgyhogy én a 8 órás nyitvatartásra tennék javaslatot, és 
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kérem, hogy erről szavazzunk is. Tehát, hogyha megnyílik a kisposta 
január elsejétől, akkor ne 6, hanem 8 óra hosszát legyen nyitva naponta. 
Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Természetes a közgyűlés a kérdéskörben dönt majd. 
 
Akkor nagy tisztelettel kérdezem, az előbbi javaslatot, aki támogatja, az 
kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

742/2017. (XI.16.)  határozata  
 Besztercei Zsolt képviselő módosító indítványáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Besztercei Zsolt képviselő azon 
módosító indítványát, melyben a Vörösmarty u. 2. szám alatt található kisposta 
esetében az előterjesztésben szereplő napi 6 órás nyitva tartás helyett napi 8 órás 
nyitvatartásra tett javaslatot, nem fogadta el. 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A közgyűlés nem támogatta, de képviselő úr, azt gondolom, ez kiforrja 
magát. Tehát, hogyha erre szükség lesz, igény lesz rá, meggyőződésem, 
hogy ez házon belül kezelhetővé válik. És akkor most az eredeti határozati 
javaslatra szavazunk. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

743/2017. (XI.16.)  határozata  
 postai szolgáltatás ellátására a DVG Zrt. közreműködésével 

(2400 Dunaújváros, Vörösmarty u. 2.) 
 



89 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonát képező, 16/3/A/3 hrsz.-ú, 
természetben 2400 Dunaújváros Vörösmarty u. 2. szám alatti, földszinti, 103 m2 
nagyságú, nem lakás célú helyiséget haszonkölcsönbe adja a DVG Zrt. részére, 
a határozat mellékletét képező haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint, 
2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig, a nemzeti vagyonról szóló 
CXCVI. törvény 11.§ (13) bekezdése alapján azzal, hogy ott a társaság postai 
szolgáltatást végezzen.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy a DVG Zrt. postai 

szolgáltatást végezzen az 1. pontban megjelölt helyiségben, egyúttal megbízza a 
társaságot a posta 2018. január 01. napjától 2018. december 31. napjáig tartó 
napi 6 órás üzemeltetésével 5.615.129,- Ft+Áfa, azaz bruttó 7.131.214,- Ft/év az 
ingatlan fenntartási költségeit is tartalmazó üzemeltetési díjért és az 1. pontban 
hivatkozott helyiség az előterjesztés mellékletét képező költségvetés szerinti 
felújításával 6.934.932,- Ft+Áfa, azaz bruttó 8.807.364,- Ft összegben. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Városüzemeltetési és 

Beruházási Osztályt, hogy igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott 
értékben való megtörténtét. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 2. pontjában megjelölt 

feladatokra forrást biztosít a DVG Zrt. részére a 2018. évi önkormányzati 
költségvetése terhére. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt. ügyvezetőjét a 

határozat 2. pontjában hivatkozott üzemeltetési és vállalkozási szerződések 
előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 
képező haszonkölcsön szerződés aláírására, az üzemeltetési és vállalkozási 
szerződések ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követő 
aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
           a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére történő 
                  megküldést követő 8 napon belül 

                    - a szerződések aláírására: a határozat érintettekkel való közlését 
                      követő 30 napon belül 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 

2. pontjaiban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezése 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 
       a jegyző 
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     - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
31. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítésére 

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

Meghívott:  Rauf Norbert, az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 
tevékenységi körének bővítésére. Hozzászólás hiányában a napirendet 
lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
744/2017. (XI.16.) határozata  

 az Innopark Nonprofit Kft. tevékenységi körének bővítéséről 
 
 1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja az 

Innopark Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) által előterjesztett és 
jelen határozat mellékletét képező Alapító okiratot módosítást és támogatja, hogy 
a társaság tevékenységi körét bővítse székhelyszolgáltatási tevékenységgel 
(82.11'08 Összetett adminisztratív szolgáltatás), egyúttal a székhelyszolgáltatásról 
szóló 7/2017.(VI.) IM rendelet 1.§ (5) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a 
tevékenység gyakorlásához hozzájárulását adja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező Alapító okirat módosítás, valamint a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására és felkéri a határozat 
közlésére. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 
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               - az Alapító okirat módosítás aláírására: a határozat érintettekkel való 
                 közlését követő 30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
32. Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos 

állásfoglalás kialakítására, egyben az 507/2017. (VI.27.) határozat hatályon 
kívül helyezésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezető igazgatója 

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

Javaslat a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos 
állásfoglalás kialakítására, egyben az 507/2017. (VI.27.) határozat 
hatályon kívül helyezésére. Barta Endre képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is 
nagyon örülök, hogy a DVCSH képviselteti magát, és kérdezném, a 
tegnapi bizottsági ülésen elhangzott, hogy hiányzik az éves beszámoló, a 
felügyelőbizottságnak a véleménye, amit, ha jól tudom, a mai napra 
ígértek ide a közgyűlés elé. Kérdezném, hogy az itt van, megérkezett, 
láthatnánk-e, illetve az anyaghoz nyilván már jó lett volna előre látni. A 
kérdésem erre vonatkozna. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Kíván válaszolni? Jó. Köszönöm szépen. Felhívom tisztelt 
képviselő-társaim figyelmét, hogy a határozati javaslat „A” és „B” változatot 
tartalmaz. A „B”-re teszek javaslatot. Tehát, aki támogatja! Köszönöm. 
Barta úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Akkor ezek szerint már nem a DVCSH-nál van ez a labda. Akkor 
szeretném kérni a vagyonkezelési osztályt, hogy akkor hol van. Én nem 
találkoztam vele. Akkor nem kérdezek. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Képviselő Úr! Érdemes a közgyűlés előtt, ha szakít rá annyi időt, átnézni 
az anyagot, mert akkor világos lett volna ön számára is, hogy az anyag 
bekerült az asztalon lévők közé.  
 

Barta Endre képviselő: 
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Erre reagálnék. Alpolgármester Úr! Hogyha nem ennyi anyagot kapnánk 
rendszeresen a közgyűlés előtt vagy akár a bizottsági üléseknél nem kéne 
így dolgozni, hanem előre megkapnánk időben, akkor nem lenne ilyen 
gond. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Képviselő Úr! Nincs azzal probléma, amit ön felvet, de ha tegnap kaptuk 
meg az anyagot, akkor érthető módon nem adhatták oda önnek korábban. 
Jó? Tehát akkor a határozati javaslat „B” változatáról döntünk. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
745/2017. (XI.16.) határozata  

 a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójával kapcsolatos állásfoglalás 
kialakítására, egyben az 507/2017. (VI.27.) határozat megerősítésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 507/2017. (XI.16.) határozatát 

megerősíti, a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolóját nem javasolja 
elfogadásra a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója részére a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 3:120. §-a szerint: „Ha a társaságnál 
felügyelőbizottság működik, a beszámolóról a társaság legfőbb szerve a 
felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában dönthet” utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

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

vezérigazgatóját, hogy a DVCSH Kft. 2016. évi éves beszámolójával 
kapcsolatosan az alábbi kérdésekre kérjen be válaszokat: 
- A 25 éves üzemeltetési szerződés (amelyből a hátralévő időszak 7 év) mint 

vagyonértékű jogra 559.309e Ft értékhelyesbítés került megállapításra. Mi 
alapozott meg egy ilyen nagy összegű értékhelyesbítést egy olyan vagyoni 
értékű jogra, amelynek futamideje jelentősen lecsökkent (egynegyedre) és 
jövedelemtermelő jellege is erősen korlátozott. (Befektetett eszközök) 

- A DVG Zrt. kérjen részletes tájékoztatást, hogy a követelések miből és hogyan 
kerülnek behajtásra és az egyéb jogcímen képzett értékvesztések (340.333e 
Ft) (mérlegfőösszeg 5%-át meghaladja) hogyan kerültek megállapításra. 
(Forgóeszközök) 

- Miért volt szükség Raiffeisen Bank hitelfelvételre és mi lesz a visszafizetés 
forrása? (Kötelezettségek) 

- Várható veszteségre és kötelezettségre képzett értékvesztés visszavezetése 
435.152e Ft nagyon jelentős tétel, amelynek oka szintén nem került 
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kimutatásra. Mire lett megképezve és miért kerül visszaírásra? (Egyéb 
bevételek) 

- Ügyviteli gazdasági szolgáltatás költségei 464.935e Ft 10%-a az árbevételnek 
ez pontosan milyen szállító felé fizetendő? (Global Faktor Zrt?) 

- A DVCSH miért adott rövid lejáratú kölcsönt az Energo-Hőterm Kft. részére. 
Érvényesítésre került-e a DVCSH kezessége? Szükséges bemutatni, hogy az 
ENERGOTT Kft. is kezesi teljesítésben helytállt-e ugyanakkor mutassa be, 
hogy az Energo-Hőterm Kft. miből fogja visszafizetni az így keletkezett 
tartozását.  

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

vezérigazgatóját az alábbiak végrehajtására a DVCSH Kft. Felügyelő Bizottsága 
vonatkozásában: 
- szólítsa fel, hogy a DVCSH iratairól és gazdálkodásáról készítsen jelentést (Ptk. 

3:27. § (2) bek.), mert azt az ügyvezető nem teszi meg és javasoljon egy 
könyvvizsgálót, mint szakértőt (Ptk. 3:120. § (1) bek.) 

- vizsgálja meg, hogy az ügyvezetőnek van-e összeférhetetlen tisztsége máshol 
(Ptk. 3:115. § (1) bek. nem szerezhet társasági részesedést, és nem lehet 
vezető tisztségviselő olyan gazdasági társaságban, amely főtevékenységként 
ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint az a társaság, amelyben 
vezető tisztségviselő) 

- vizsgálja meg, hogy az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba vagy a létesítő 
okiratba ütközik-e, ellentétes-e a társaság legfőbb szerve határozataival vagy 
egyébként sérti-e a gazdasági társaság érdekeit ((Ptk. 3:120. § (3) bek.) 

- vizsgálja meg, hogy milyen szerződések vannak, amelyet a DVCSH saját 
tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával kötött és ezek taggyűlési 
jóváhagyása rendelkezésre áll-e (Ptk. 3:188. § (2) bek.) 

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

 
33. Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan hasznosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A következő napirend, javaslat a dunaújvárosi 2976/45 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az 
Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására. 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 11 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
746/2017. (XI.16.) határozata 

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

található ingatlanok hasznosításáról  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 
pályázati úton  értékesíti a dunaújvárosi 2976/40 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 3146 m2 nagyságú belterületi ingatlant 12.584.000,-Ft+Áfa, azaz 
bruttó 15.981.680,-Ft kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati felhívásban 
szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a Magyar Államot az ingatlanra 
elővásárlási jog illeti meg és a vételáron felül a nyertes pályázót terheli a forgalmi 
értékbecslés költsége.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat mellékletét 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. december 1. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/31 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a dunaújvárosi 
2976/45 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 
1632 m2 nagyságú ingatlanok együttes vagy önálló értékesítésére 
vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat a dunaújvárosi 2976/31. hrsz. alatt 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 8100 m2 nagyságú 
és a dunaújvárosi 2976/45 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 1632 m2 nagyságú ingatlanok együttes vagy önálló 
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értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére. Kicsit hosszú. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

747/2017. (XI.16.) határozata 
 dunaújvárosi 2976/31 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a dunaújvárosi 2976/45 hrsz. alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 1632 m2 nagyságú 
ingatlanok együttes vagy önálló értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/31 hrsz. alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 8100 m2 nagyságú és a 
dunaújvárosi 2976/45 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 1632 m2 nagyságú ingatlanok együttes vagy önálló 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 társaságot jelöli meg: 
 
Ingatlan címe Ingatlan 

hrsz.-a 
alapterül

et 
Nyertes pályázó  Vételár 

(vételi 
ajánlat) 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Északi Ipari 

Park 

2976/31 
hrsz. 

8100 m2 Báladepo-Tex Kft. (2400 
Dunaújváros, Petőfi S. u. 84.)  

32.562.000,
-Ft+Áfa 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező, a 2. pontban foglalt nyertessel kötendő adásvételi 
szerződés aláírására és felkéri jelen határozat közlésére.  

 
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 határoztat közlését követő 30 napon belül 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
35. Javaslat a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, 
vagy annak egy része értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat a dunaújvárosi 3331/22. hrsz.-ú, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari 
Parkban található ingatlan, vagy annak egy része értékesítésére 
vonatkozó pályázat értékelésére. Felhívom figyelmüket, hogy egy „A” és 
„B” változatot tartalmaz a határozati javaslat. A „B”-t teszem fel 
szavazásra. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

748/2017. (XI.16.) határozata 
a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 

természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan, vagy annak egy része 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, 

kivett beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot indoklás nélkül 
eredménytelennek nyilvánítja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonában 

álló, dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlanát egészben értékesíteni kívánja, és utasítja a polgármestert, hogy 
határozat mellékleteként csatolt pályázati felhívás megjelentetéséhez szükséges 
lépéseket tegye meg, valamint felkéri a határozat közlésére. 
Az ingatlan kikiáltási ára 2.500,-Ft/m² + Áfa, a területre a közműveket és a 
közműkapacitásokat a nyertes pályázónak kell biztosítania saját költségén. 
 
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján az értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti 
meg. 
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A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az értékbecslés, telekalakítás, 
illetve az értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei.  

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

határozat mellékleteként csatolt pályázati kiírás megjelentetéséhez szükséges 
lépéseket tegye meg. 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:     a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                    követő nyolc napon belül 
                    a pályázati kiírás megjelentetésére: 2017. november 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
36. Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, 

udvar megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában 
található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett óvoda, udvar megnevezésű, természetben 
Dunaújváros, Latinovits Zoltán utcában található ingatlan értékesítésére 
vonatkozó pályázat értékelésére. I. és II. határozatokat tartalmaz az 
előterjesztés. 
 
I.-re szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

749/2017. (XI.16.) határozata 
a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 

megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. u. 52 hrsz. 
„felülvizsgálat” alatt található ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 

értékeléséről 
 

1. A dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. utca 52 hrsz. 
„felülvizsgálat alatt” található, osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanon fennálló 
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756/1213 tulajdoni hányad értékesítésére kiírt nyilvános pályázatra az alábbi 
pályázatok érkeztek be:  

 

Ingatlan 
címe 

Ingatlan 
hrsz.-a 

alapterület Pályázó  Vételár (vételi 
ajánlat) 

2400 
Dunaújváros, 
Latinovits u.  

52 hrsz. 1213 m2 Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Kereskedelmi és 
Iparkamara (2400 
Dunaújváros, Latinovits Z. u. 
10.)  

25.000,-Ft 

2400 
Dunaújváros, 
Latinovits u.  

52 hrsz. 1213 m2 Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Kereskedelmi és 
Iparkamara (2400 
Dunaújváros, Latinovits Z. u. 
10.)  

Csereingatlan 
dunaújvárosi 
116/7/A/32 

hrsz. 

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

ingatlanra kiírt nyilvános pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen határozat 

közlésére. 
 

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 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

II. 
 

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

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy nem szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 8 nem 
szavazat, nem szavazott 5 fő, távol lévő 2 fő.) 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
750/2017. (XI.16.) határozata 

a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar 
megnevezésű, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. utca 52 hrsz. 

„felülvizsgálat alatt” található ingatlan cseréjéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi 
számon nyilvántartott, kivett óvoda, udvar megnevezésű, természetben 2400 
Dunaújváros, Latinovits Z. utca 52 hrsz. „felülvizsgálat alatt” található ingatlan 
cseréjéről” című előterjesztés II. határozati javaslatát nem fogadta el. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat és az ajánlat közlésére: a határozat előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A közgyűlés a nemeket fogadta el 8 igen szavazattal. Kérem, erre 
figyeljünk azért, hogy a jegyzőkönyv hitelességéért. Köszönöm az 
észrevételezést. 
 

37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata részére a 2017. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására 
nyújtott támogatási összegek felhasználásáról szóló elszámolás 
elfogadására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma 
 Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi  pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Roma Nemzetiségi Önkormányzata részére a 2017. évi közfoglalkoztatás 
lebonyolítására nyújtott támogatási összegek felhasználásáról szóló 
elszámolás elfogadására. Itt egy fél mondatot, kedves képviselő-társaim, 
ha megengednem nekem, itt van a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
képviseletében Hosszú úr. Szeretném megköszönni önök kimagasló 
munkáját, nagyon sokat tesznek a város rendbetételének érdekében. 
Nagy betűs KÖSZÖNÖM.  
 
És akkor kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

751/2017. (XI.16.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 

részére 2017. évi közfoglalkoztatás lebonyolítására nyújtott támogatási 
összegek felhasználásáról szóló elszámolás elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a 

határozat 1. melléklete szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzata elszámolását a közfoglalkoztatással összefüggő 
bér és járulék kiadásainak, valamint a közfoglalkoztatással kapcsolatban 
felmerülő önerő (személyi juttatások, járulékok, dologi kiadások) 
finanszírozására 2017. évre nyújtott mindösszesen 12 M Ft összegű 
önkormányzati támogatásról. 

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

közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: 2017. november 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
38. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat által végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált 
és OKJ-s képzések) kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási 
igény elbírálására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 

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

Meghívott:  Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma 
 Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat által végzett feladatellátások 
(közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) kapcsán felmerülő 
költségvetési többlettámogatási igény elbírálására. Hozzászólás a 
napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
752/2017. (XI.16.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata által 
végzett feladatellátások (közfoglalkoztatás, akkreditált és OKJ-s képzések) 

kapcsán felmerülő költségvetési többlettámogatási igény elbírálásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 1-jétől 2018. 

november 30-ig 7.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít 
Dunaújváros MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a határozat 1. 
mellékletét képező támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 1-jétől 2018. 

november 30-ig 4.800.000 Ft visszatérítendő támogatást biztosít Dunaújváros 
MJV Roma Nemzetiségi Önkormányzatának a határozat 2. mellékletét képező 
támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően. 

 
3.  A határozat 1. és 2. pontjában meghatározott támogatások forrása a 2017. évi 

költségvetés 5 b mellékletének intézményi tartalék során tervezett előirányzatról 
kerül biztosításra. 

 
4. Dunaújváros MJV Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. és 2. pontban foglalt 

támogatási szerződések aláírására, a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
              -  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:   a határozat megküldésére: 2017. november 27. 

        a kötelezettségvállalások teljesítésére: a támogatási szerződésekben 
                          foglaltak szerint 
 
5. Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és a 2. pontban 

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

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő:  a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

39. Javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető fórumok működési feltételeinek 
biztosítására kiírt KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás 
jóváhagyására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

Meghívott:  Orgovány Zoltán, a DBKEF elnöke  
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok 
működési feltételeinek biztosítására kiírt KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton 
való indulás jóváhagyására.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

753/2017. (XI.16.) határozata 
a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására kiírt  

KAB-KEF-17-A/B/C pályázaton való indulás jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy az EMMI Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósága által a 
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek 
biztosítására, és programjaik támogatására ki írt felhívásra Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata által a „B” és a „C” kategóriában benyújtott 
pályázatokat jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

1. pontjában jóváhagyott pályázatok tekintetében azok pozitív elbírálása esetén 
kategóriánként 10%-os önrészt biztosít a 2017. évi költségvetésről szóló 
önkormányzati rendelet 5.b melléklet 25. Felhalmozási tartalékok 25.7 Pályázati 
tevékenység, felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és 
közbeszerzési fedezet) című előirányzati soráról. 

 
  Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 
   - a költségvetés végrehajtásában való közreműködésért: 

 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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 Határidő: - a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                   időpontja 

 
40. Javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2018-2021. évre szóló stratégiai belső 

ellenőrzési tervének, valamit a 2018 évi éves belső ellenőrzési tervnek a 
jóváhagyására 
Előadó:  a jegyző 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

És a következő napirend, javaslat a Belső Ellenőrzési Osztály 2018-2021. 
évre szóló stratégiai belső ellenőrzési tervének, valamint a 2018. évi éves 
belső ellenőrzési tervnek a jóváhagyására. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
754/2017. (XI.16.) határozata 

a Belső Ellenőrzési Osztály 2018-2021. évre szóló stratégiai belső ellenőrzési 
tervének, valamint a 2018. évi éves belső ellenőrzési tervnek a jóváhagyására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozati javaslat 1. számú 

mellékletét képező 2018-2021. évekre szóló stratégiai ellenőrzési tervet 
jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatal, a 

nemzetiségi önkormányzatok 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 2. 
számú melléklete szerinti tartalommal, az önkormányzat irányítása alatt lévő 
intézmények, valamint az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó 
szervezetek 2018. évi belső ellenőrzési tervét a határozat 3. számú melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagyja. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézményvezetők által 
jóváhagyott intézményi belső ellenőrzési tervet (a határozat 4. számú 
melléklete) tudomásul veszi. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző, 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a belső ellenőrzési osztály vezetője 
Határidő: - stratégiai ellenőrzési terv: 2021. december 31. 
      - éves belső ellenőrzési terv: 2018. december 31.  
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
41. Javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról és 

kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dózsáné Dr. Sasvári Ildikó, a Dunaújvárosi Járási Hivatal  

                       Népegészségügyi Osztály osztályvezetője 
                   Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 
 intézményvezetője 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat az egészségügyi alapellátás körzeteinek 
megállapításáról és kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati 
rendelet módosítására.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 
36/2017. (XI.17.) önkormányzati rendeletet. 

 
42. Javaslat Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 

üzemeltetési munkáira 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A következő napirend, javaslat Dunaújváros, Vasmű úton található köztéri 
nyilvános illemhely üzemeltetési munkáira. 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, Besztercei 
Zsolt, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
755/2017. (XI.16.) határozata 

Dunaújváros Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely 
üzemeltetési munkáira 

 
1.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 5. számú mellékletét 

képező üzemeltetési szerződést, bruttó 18.173.700,- Ft összegben megköti a 
DHHF Nonprofit Kft.-vel. 

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

hogy a DHHF Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott üzemeltetési 
szerződést írja alá. 

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

Vasmű úton található köztéri nyilvános illemhely üzemeltetési munkáinak 
fedezete bruttó 18.173.700.,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetése 5. mellékletének 4. Környezet-
egészségügy dologi kiadások sorában kerüljön betervezésre. 

  
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. november 30. 

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

foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésénél vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

   a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
43. Javaslat a 2017. november 6-ai tűzeset károsultjának megsegítésére 

Előadó:  a polgármester 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Majd a következő napirend, javaslat a 2017. november 6-ai tűzeset 
károsultjainak megsegítésére. Azt hiszem, nem fér hozzá kétség.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

756/2017. (XI.16.) határozata 
a 2017. november 06-ai tűzeset károsultjának megsegítésére tett intézkedésről  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2017. november 

06-ai a Dunaújváros, Köztársaság u. 4. ½. szám alatti lakóingatlanban keletkezett 
tűzeset károsultja Bokros Ferenc részére összesen 350.000,- forint egyszeri, 
rendkívüli gyorssegélyt biztosít. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban írt egyszeri, rendkívüli 
gyorssegély fedezetét a 2017. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 10. cím 
„Szociális és gyermekvédelmi feladatok ellátottak pénzbeli juttatásai” sorból 
biztosítja.  
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 1. pontban 
szereplő egyszeri, rendkívüli gyorssegély kiutalásáról a szükséges adategyeztetést 
követően soron kívül gondoskodjon. 
 
Felelős:   a jegyző       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Ahogy sejtettem, és a közgyűlés egyhangúan megszavazta. Köszönöm 
szépen. 5 perc szünetet, technikai szünetet rendelek el. Kérem, próbáljuk 
meg betartani az 5 percet. 
 

Szünet 
Szünet után: 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Hingyi László képviselő úré a szó! Igen, a körzeti. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr!  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Egy pillanat! Technikai szünetet rendeltem el. Volt, akinek igénye volt arra, 
hogy elmenjen wc-re, vagy egy ropit elrendezzen maga körül. Úgyhogy 
elnézést kérek a többiek nevében! És akkor folytatjuk. Jó. 
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Hingyi László képviselő: 
 
Folytatom akkor, alpolgármester úr. Egyik problémám az lenne, hogy 
többen jelezték a Béke városrészben, a Fáklya utcai parkoló átalakítása 
indokolt, ugye minden évben valamit csináltunk rajta, hol „Megállni tilos!” 
táblát tettünk, hol ezt, hol azt. De most a megnövekedett létszám van a 
bölcsődénél is, a lakók kérték, amennyiben lehet, a Fáklya utcával 
szemben lévő parkolót egy másfél méterrel beljebb vinni, akkor egy az, 
hogy nem lenne ilyen keskeny, és ez nemcsak az autók miatt indokolt, 
hanem a tűzoltó autó és a nagy terjedelmű autóknak az áruszállítása, az 
el tudjon kanyarodni. Úgyis odaállnak a Tilos tábla ellenére, de ha 
kiszélesítenénk az utat, akkor ez egy megoldható feladat lenne. Ez lenne 
az egyik pont. A másik, szeretném jelezni, hogy a Pincesor elején egy 
közlekedési tábla kiesett, eldőlt, fekszik a földön. Kérem annak a 
visszahelyezést, hogy minél előbb megtörténjen. Illetve a Magyar út 45. 
buszmegállóba kérték, hogy egy szemetes elhelyezését, mert indokolt 
lenne. Ott, akik jönnek a pékségből, zacskóból közben elfogyasztják az 
ételt, és ott mindig ott eldobálják a buszmegálló környékén. Ez lenne az 
egyik. A másik szintén az Arany János utcáról szóltak, hogy a Domex, 
illetve ott van az a patak, ami megy a túlsó felén, és az egyik lakó szólt, 
hogy az előtte levő telektulajdonosok a hulladékot a patak partjára öntik ki. 
Tele van műanyag játékokkal, biciklialkatrészekkel, mindennel. Most 
szeretném az illetékes hatóságot, aki azért a területért felel, hogy 
lomtalanítsák azt a részt, mert elzárja így a víznek a folyását is, úgyhogy 
azt mindenféleképpen kérném. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Röviden témát megemlítenék, ami 
lakossági jelzés alapján érkezett. Az egyik egy köztisztasági probléma, 
méghozzá egy illegális hulladék elszállítása lenne. A Szórád 16. mögötti 
területen a Csillagvirág Óvoda kerítése mellett gyűlt össze illegális 
hulladék. Ennek az elszállítását szeretném kérni. Illetve a Batsányi 57-nél 
még mindig kettétörve egy karex kuka árválkodik. Ennek a pótlását 
szeretném kérni, mint már sokadik alkalommal. Ez még mindig nem történt 
meg. Ugyanakkor meg a DVG-nek szeretnék köszönetet mondani azért a 
szép munkáért, amit az Október 23. tér 9-es lépcsőház melletti parkoló 
felújítása kapcsán megcsináltak. Illetve még egy kérésem lenne, hogy a 
Batsányi 53-nál - a 45-nél már elkészült a járdának a felújítása-, az 53-as 
lépcsőháznál is a járdafelújítás részben megtörtént, a végén az utolsó egy 
méteren elfogyott az aszfalt, kérném, hogy erre figyeljenek oda, az asztalt 
pótlására, illetve a járda teljes körű befejezésére. Köszönöm szépen. 
 
 
 
 



108 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólás hiányában a rendes 
közgyűlést lezárom. És most valóban egy pár perc szünetet. Kérem, 
maradjunk bent! Amíg a technikát leszerelik, addig kérem tisztelettel, hogy 
maradjunk itt, és tudjuk rögtön kezdeni. 
 

 
K.m.f. 

 
 

      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 
               polgármester                     jegyző 


