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Jelen vannak: 
 

1. Cserna Gábor polgármester 
2. Barta Endre              képviselő 
3. Besztercei Zsolt képviselő 
4. Cserni Béla                  képviselő 
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10. Lőrinczi Konrád         képviselő 
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12. Pintér Attila  képviselő 
13. Szabó Zsolt képviselő 
14. Sztankovics László   képviselő 
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Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi 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 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Gergő Edmond DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Kiss András Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője 
Varga Anna Éva BID igazgatója 
Sági Péter DV N Zrt. vezérigazgatója 
Farkasné Vörös Magdolna GESZ igazgatója 
Kleinné Németh Judit Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
Őze Áron Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 

igazgatója 
Farkas Lajos Intercisa Múzeum igazgatója 
Stermeczki András evangélikus lelkész 
Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata elnöke 
Kissné Fekete Éva Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Bencsik István DUNANETT Nkft. igazgatója 
Pető Zsolt Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó 

Szakosztály elnöke 
  

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

 
Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Megkérném a teremben 
lévő kedves képviselő-társaimat és minden kedves vendégünket, hogy 
karácsonyi műsorunk megtekintése okán legyenek kedvesek kifáradni az 
aulába! 
 

Szünet 
Szünet után: 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Ismételten nagy tisztelettel köszöntöm önöket, képviselő-társaimat, illetve 
az ülésen megjelent kedves vendégeinket, meghívott vendégeinket. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ez évi utolsó, decemberi 
rendes ülését megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. 
Sőt, talán ilyen mostanában nem is volt, de úgy látom, hogy valamennyi 
mandátummal bíró képviselő jelen van. Tudom, én el szoktam mindig 
valamit mondani ilyenkor a decemberi közgyűlés elején, majd utána főleg 
ellenzéki képviselő-társaim, egyébként valamilyen értelemben teljes 
joggal, elmondják, hogy polgármester úr felhívta a figyelmünket, hogy 
nyugodt hangnemben és légkörben folyjon le a közgyűlés. Az elhangzott 
három műsorelem után tényleg nehéz megszólalni. Gondolják végig, hogy 
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van egy Móricz iskola, mely minden évben önként felajánlja, hogy énekel a 
csodálatos Európa-hírű kórusával. Kovács Pálné által vezetett egyesület 
olyan értékrend mellett végzi a munkáját, ahogy az első daluk is 
megfogalmazta, hogy mindannyian mások vagyunk, amelyről egyébként 
csak csodálattal lehet szólni. És a jövőben is önkormányzatunk támogatja 
őket. És ebben az évben új programelemként úgymond a nyugdíjas 
hölgyek dalosköre, ők maguk keresték meg a város vezetését, az adventi 
utolsó közgyűlés előtt szeretnének egy dalcsokrot előadni. És tették ezt 
nagy szeretettel, belső hittel, lélekből. Köszönjük nekik. Ezek után 
természetesen az első napirend az, amely lehetőséget ad az elmúlt 
időszak eseményeinek felvetésére, mégis kérem képviselő-társaimat, 
hogy próbáljunk az elhangzott műsor logikájához, értékrendjéhez, 
mondanivalójához egy kicsit illeszkedve, pár nappal karácsony előtt 
békében, lelkiekben befelé fordulva hozzászólni érdemben a nem kevés 
napirendhez, hogy aztán januárban, mert vagy kimondjuk, vagy nem, azért 
egy parlamenti kampány fog következni, akkor nyilván mindenki, legyen az 
kormányzati ülő vagy éppen ellenzéki oldalon ülő képviselő, nyilván tenni 
fogja a dolgát, amit tennie kell politikusként, de ma kérem, hogy próbáljon 
meg békében a napirendekre koncentrálni. Tehát az ülés határozatképes, 
és átadom sajtószóvivő asszonynak a szót. 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Kedves Meghívott Vendégek! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése a város egészségügyi ellátásában tevékenykedő 
és kimagasló munkát végző egészségügyi dolgozók elismerésére hívta 
életre a Dunaújváros Egészségügyéért díjat. Az elismerés városunk 
egészségügyi intézményeiben dolgozó, vagy magángyakorlat keretében 
egészségügyi feladatokat ellátó orvosoknak, illetve közép- és felsőfokú 
egészségügyi képesítéssel rendelkezőknek, valamint kollektíváknak 
adományozható. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az idei 
évben a „Dunaújváros Egészségügyéért” díjat dr. Markovics Gabriella 
osztályvezető főorvos asszony, dr. Máté Ágnes osztályvezető főorvos 
asszony, valamint a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Traumatológiai Osztályának kollektívája részére adományozza. 
 
Kérem, tapsolják meg a díjazottakat! 
 
Dr. Markovics Gabriella a Pécsi Orvostudományi Egyetemen 1979-ben 
szerzett általános orvosi diplomát. Munkahelye azóta mindvégig a Szent 
Pantaleon Kórház Sebészeti Osztálya. Általános sebészeti szakvizsgát 
’83-ban tett, majd érsebészeti szakképesítést 2004-ben szerzett. 1991-től 
adjunktusi, majd 2000-ben főorvosi kinevezést kapott. Munkája során a 
korszerű sebészeti elvek alkalmazását, új műtéti technikák és sebészeti 
megoldások bevezetését szorgalmazta. Az érsebészet mellett a 
minimálinvazív beavatkozásokat, daganatsebészeti beavatkozásokat, 
általános sebészeti műtéteket is magas színvonalon műveli. Az 
érsebészet területén a műtéti operatív tevékenységen kívül szakrendelői 
tevékenységet is ellát. Kiemelkedő szakmai munkája és teherbírása, 
példaértékű a beteg emberekhez való hozzáállása és felelősségérzete. 
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Rendkívül sokoldalú mind a tudományos tevékenységben, a 
csapatépítésben, mind a rendezvényszervezésben is aktív szerepet vállal. 
Az osztály a Semmelweis Orvostudományi Egyetem akkreditált 
képzőhelye, mely alapján külső képzőhelyként végzi a rezidensek 
szakvizsgára való felkészítését. A főorvosnő magas szintű, széleskörű 
betegellátást valósított meg. Az osztályon dolgozók folyamatos képzését, 
az orvosok második szakvizsgáját nemcsak támogatja, hanem ösztönzi is, 
mivel ez a betegellátás minőségének javítását szolgálja. Szakmai munkája 
során szoros, jó kapcsolatot alakított ki a társszakmákkal, illetve a 
háziorvosokkal. A betegekhez rendkívüli empátiával, megnyugtató 
bánásmóddal közelít, a hozzátartozók is korrekt, segítőkész felvilágosítást 
kapnak, és az osztály minden dolgozójától hasonló magatartást vár el. A 
tudományos élet aktív résztvevője, kongresszusokon, konferenciákon 
előadásokkal szerepel. A Közalkalmazotti Tanács elnöke, tagja a Fejér 
Megyei Infekció Kontroll és Antibiotikum Bizottságnak, a Tudományos 
Bizottságnak, a Gyógyszerterápiás Bizottságnak, a Közegészségügyi 
Járványügyi Bizottságnak. A főorvosnő 2011-ben Szent Pantaleon 
Emlékérem kitüntetésben részesült. A kimagasló színvonalon és 
lelkiismeretesen végzett szakmai tevékenységének elismeréseként 
Dunaújváros Közgyűlése tehát a Dunaújváros Egészségügyéért díjat dr. 
Markovics Gabriella osztályvezető főorvos asszony részére adományozza. 
Felkérem, vegye át Cserna Gábor polgármester úrtól az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta dr. Markovics Gabriella részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Dr. Máté Ágnes a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Sürgősségi 
Betegellátó Osztályának osztályvezető főorvosa. ’94-ben végzett summa 
cum laude a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános 
Orvostudományi Karán. Egyetemi évei alatt kivonuló szolgálatot látott el 
mentőtisztként az OMSZ Budapesti és Pest Megyei Mentőszervezetnél. 
Orvosként a Szent Imre Kórház Központi Aneszteziológiai, Intenzív és 
Terápiás Osztályán kezdett dolgozni, majd ’96-tól a Fejér megyei Szent 
György Kórház Aneszteziológiai- Intenzív és Sürgősségi Osztályán. ’98-
ban telepedett le Dunaújvárosban, és kezdett el dolgozni a Kórház 
Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztályán. 2000-ben 
szakvizsgázott aneszteziológia és intenzív terápiából kiválóan megfelelt 
eredménnyel. 2002-ben adjunktusi kinevezést kapott. Az osztály 
kötelékében, egy általa vezetett munkacsoporttal a kórház teljes 
munkavállalói köre számára rendszeres alapszintű újraélesztés oktatást 
szervezett, ezért 2005-ben orvos-igazgatói dicséretben részesült. 2004-től 
felel a kórház katasztrófa-ellátásban betöltött feladatainak szervezéséért. 
2006-ban szakvizsgázott sürgősségi orvostanból kiválóan megfelelt 
eredménnyel. 2005-től részt vett az újonnan létesítendő Sürgősségi 
Betegellátó Osztály előkészítési és szervezési munkáiban, majd 2006. 
október elsejétől ennek alapító főorvosa lett, és jelenleg is vezeti. 1994 és 
2008 között kivonuló mentőorvosi szolgálatot teljesített a székesfehérvári 
rohamkocsin és a dunaújvárosi esetkocsin. 2008-ban Szent Pantaleon 
Emlékérem kitüntetésben részesült. 2012-ben licencvizsgát szerzett 
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hagyományos kínai orvoslás és csatolt technikái szakirányból. 2012 és 
2015 között a kórház orvos-igazgatói feladatait látta el. 2014-ben 
egészségügyi menedzser diplomát szerzett. 2015-től a kórház 
Tudományos Bizottságának elnökeként rendszeres tudományos 
értekezleteket szervez. Orvosi munkája mellett évek óta tanít sürgősségi 
ellátást óraadó tanárként a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskolában, 
illetve 2014-től óraadó a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi 
Kar nappali tagozatos mentőtisztképzésén is. Társadalmi tevékenységként 
évek óta részt vesz a Dunaújvárosban szervezett újraélesztési 
rekordkísérletek megvalósításában. Intenzív aneszteziológus és 
sürgősségi orvosként a sürgősségi ellátás, az életmentés elkötelezettje a 
legkorszerűbb szakmai elvek megvalósításával. Munkáját a kiemelkedő 
elméleti felkészültség, a magas gyakorlati szakmai minőség, a precizitás 
és az állandó fejlődés igénye jellemzi. Magával szemben maximalista, a 
betegek érdekeiért a végsőkig kiáll, ezt munkatársaitól is elvárja. A 
betegek nagy bizalommal fordulnak hozzá. Szakmai berkekben országos 
elismertségnek örvend. Dunaújváros Közgyűlése a kimagasló szakmai 
hozzáértéssel végzett humánus és példaértékű tevékenységének 
elismeréseként tehát a „Dunaújváros Egészségügyéért díjat” dr. Máté 
Ágnes osztályvezető főorvos asszony részére adományozza. 
 
Cserna Gábor polgármester átadta dr. Máté Ágnes részére a díjat. 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
A Szent Pantaleon Kórház Traumatológiai Osztályán a gyógyító, ápolói 
munkát 51 dolgozó végzi, 10 orvos, 38 szakdolgozó és 3 adminisztrátor. 
Az osztályt dr. Gyöngyösi Pál osztályvezető főorvos úr és Lázárné Lukácsi 
Tímea osztályvezető főnővér asszony vezeti. A 8 tapasztalt szakorvos 
mellett kettő fiatal, ambiciózus rezidens is dolgozik. A jó munkahelyi 
légkör, a szakma szeretete és az elhivatottság erős megtartó erő. 2014-től 
vehették birtokba az új központi műtőt, ahol többfunkciós műtőasztalok, új, 
közvetlenül a kórházi radiológiai rendszerhez kapcsolható képerősítő, 
nagyteljesítményű és kézsebészeti fúrómotorok, HD felbontású arthroscóp 
rendszer nyújt lehetőséget a szakmai továbblépésre. Az új tömbben kapott 
helyet a traumatológiai sürgősségi ambulancia, a traumatológiai 
szakrendelés és az ortopéd szakrendelés is. Az osztály számokkal 
mérhető szakmai teljesítménye, ágykihasználtságban, ápolási 
intenzitásban mérhető mutatói a megyei kórházak traumatológiai 
osztályának szintjét is eléri. Szintén megyei kórház mutatószintű az 
elvégzett csípő- és térdprotézis műtéti repertoár. A betegforgalmi adatok 
folyamatos emelkedést mutatnak. A műtői kapacitás és a megfelelő orvos 
létszám következtében a várólistát jelentősen csökkenteni tudták. A napi 
átlag 23 betegfelvétel és ugyanannyi hazabocsátás, a jó műtéti 
előkészítés, majd a műtét utáni teendők ellátása igen nagy 
szervezettséget és jó team munkát igényel. A korábbiakhoz képest 
jelentősen felgyorsult munkatempó mellett a minőség emelése is sikerült 
az osztálynak. A kollektíva összehangolt team munkát végez, szavak 
nélkül is értik egymást. A betegek mielőbbi gyógyulását a gyógytornászok 
és a rehabilitációs munkacsoport szakemberei mellett a mozgásszervi 
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rehabilitációs osztállyal kialakított példaértékű munkakapcsolat is segíti. A 
kimagasló szakmai színvonalon végzett felelősségteljes tevékenységük 
elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros 
Egészségügyéért díjat” a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Traumatológiai Osztályának kollektívája részére adományozza. Felkérem 
osztályvezető főorvos urat és osztályvezető főnővér asszonyt, hogy vegye 
át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Traumatológiai Osztályának kollektívája részére a díjat.  

 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Meghívott Vendégek! A díjátadást követően 
egy ünnepélyes pezsgős koccintásra invitálom önöket a közgyűlési terem 
előtti aulában, ahol pohárköszöntőt mond Lőrinczi Konrád, a szociális, 
egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke. Kérem, tehát fáradjanak az 
aulába! 
 

Szünet 
Szünet után: 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A közgyűlési napirendek tárgyalását 
megkezdjük. De előtte szeretném önöknek elmondani, szeretném 
megköszönni a Mozgáskorlátozottak Egyesületének azt a karácsonyi, 
Farkas Zsolt és Kondor László elnök urak, tehát azt a karácsonyi 
ajándékát, amelyet mindenki az asztalán talál. Indítványozom, hogy az 
eredetileg kiküldött tárgysorozatot egészítse ki a közgyűlés három 
napirend megtárgyalásával, az egyik a szociális ellátásokról szóló 
rendeletünk módosítása, a nyílt ülés végén, a másik a közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítása a parkok, övárkok takarítása 
kapcsán, szintén a nyílt ülés végén, harmadik napirendi pontként, új 
napirendi pontként a labdarúgó stadionnal összefüggő napirend 
megtárgyalását szintén a nyílt ülés végén, ha és amennyiben a 
bizottságok megtárgyalták. Kérdezem, hogy a rendeletmódosítást az 
érintett bizottságok megtárgyalták-e. Legyen kedvesek bejelentkezni, mert 
a forgatókönyvben nincs benne, hogy melyik bizottság, így nem tudom 
önöket szólítani. Hingyi elnök úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság tárgyalta, és támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Tóth Kálmán elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
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Polgármester Úr! Az ügyrendi, jogi bizottság is tárgyalta, és egyhangúlag 
támogatta. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Cserni Béla bizottsági elnök úr! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság tárgyalta a napirendeket, 
és támogatta.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Pintér Attila elnök úr, pénzügyi bizottság! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A bizottság tárgyalta a napirendeket és 
támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. 
 
Aki támogatja a napirend felvételét, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
módosítására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 
15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – 
felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

763/2017. (XII.14.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 14-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és 
természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete 
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 62. napirendjeként felvette. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Hatvanharmadik a közbeszerzési eljárás eredményének megállapítása az 
előbb ismertetett takarítási tárgykörben. Kérem a bizottsági elnököket 
ismét! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság tárgyalta, és elfogadta, 
támogatta.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Csak nem látom a monitoron a neveket. Most nem jelent meg. 
Mert nem kért szót valószínűleg. Köszönöm. Most tessék visszavonni. 
Megtörtént. Pintér Attila elnök úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A bizottság az összes előterjeszteni kívánt 
napirendet tárgyalta, ami ránk vonatkozik, már nem emlékszek, mert annyi 
napirend volt. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Természetes. Köszönöm. 
 
Aki a napirend felvételét támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés 
Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás terülteken, az 
övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás 
folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének 
megállapítására” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 
15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – 
felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

764/2017. (XII.14.) határozata 
„Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

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

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 14-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros 
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közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás terülteken, az övárkokban és 
a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 63. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő a 64., ez a labdarúgó stadionnal összefüggő napirendünk. 
Hingyi képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság tárgyalta, és támogatta a 
napirendi pontot.  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Nagyon köszönöm. Tóth Kálmán, ügyrendi bizottság! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A jogi, ügyrendi bizottság is támogatta és 
egyhangúlag. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Városüzemeltetési bizottság! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottságunk tárgyalta, és 
támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. 
 
Aki egyetért a napirend felvételével, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a „Javaslat a Dunaújváros ladbarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztés I. ütem tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 5. 
számú módosításáról” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
765/2017. (XII.14.) határozata 

„Javaslat a Dunaújváros ladbarúgó sportlétesítmény-fejlesztés I. ütem 
tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 5. számú módosításáról” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 14-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a „Javaslat a Dunaújváros ladbarúgó 
sportlétesítmény-fejlesztés I. ütem tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 5. 
számú módosításáról” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 64. napirendjeként 
felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom, hogy a közgyűlés a mai napon ne tárgyalja meg az eredeti 
napirendek között 10. sorszám alatt lévő, élményfürdővel összefüggő 
napirendet, erre később térnénk vissza. 
 
Aki ezt támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 10. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – levette és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

766/2017. (XII.14.) határozata 
a nyílt ülés meghívó szerinti 10. napirendi pontjának levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. december 14-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 10. napirendi pontját, mely „Javaslat az élményfürdő 
üzemeltetésére, az ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési 
eljáráshoz kapcsolódó, ajánlatkérés tervezetének véleményezésére”, levette 
napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Így a nyílt ülés felvett három plusz mínusz egy napirendjét aki elfogadja, 
igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendjeit – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 



11 
 

Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

767/2017. (XII.14.) 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 Közgyűlése és Szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló …/2017. (…….) önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképei és a „Dunaújváros” 
településnév használatáról szóló …/2017. (……) önkormányzati rendelete 
megalkotására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadására 
 
6. Javaslat Dunaújváros településképi rendeletének elfogadására 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

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

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 

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

önkormányzati rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon 
nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan egyes részeinek, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására (Acéltér 
Kft. – a Darusín csoport tagja és Sifeko Kft. kérelme) 

               
10. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára, a támogatási szerződés elfogadására 
 
11. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megkötött a Duna-parti kilátó 

megvalósítására megkötött megbízási szerződés módosításáról és további saját 
forrás biztosításáról 

 
12. Javaslat a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó 

„Látogatóközpont kialakítás a Mondbach kúria épületében” és „Múzeum az egykori 
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malom épületében” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos 
feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására 
                             

13. Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési 
Szerződés 2. sz. módosítására (részteljesítési határidők módosítása) 
 

14. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 

 
15. Javaslat a TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. 

pályázatok keretében a SECAP megvalósításához szükséges Polgármesterek 
Szövetségéhez csatlakozás dokumentumainak véleményezésére 
 

16. Javaslat a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt 
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú 
módosításának aláírására 
 

17. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő 
játszótér és sportpálya vonatkozásában  

 
18. Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült 

többletköltségek rendezésére 
 
19. Javaslat a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakóktól” című pályázaton való részvételre és a kapcsolódó konzorciumi 
megállapodás aláírására 
                  

20. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítására 

 
21. Javaslat az ELENA megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitások 

kiépítés projektben történő részvételhez szükséges Application elfogadására, 
valamint a konzorciumi szerződés módosítás aláírására 

 
22. Javaslat önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) felújítási munkáira 

 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve 4. számú módosítására 
      

24. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata II. számú 
módosításának elfogadására 

               
25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának módosítására 
 
26. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
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27. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 

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

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

29. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési 
eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27.) határozat módosítására 
               

30. Javaslat Dunaújváros, Apáczai Csere János út melletti sétány megvilágítás 
kiépítésének kivitelezésére  

 
31. Javaslat a Dunanett Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – 

kezességvállalás megadására 
 
32. Javaslat 2018. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 

kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2018. január-
március hónap) megkötésére 

 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-
december hónap – 4. sz. módosítása 

 
35. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei biztosítására 

vonatkozó (2018. január – december hónap) megállapodás megkötésére 
 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel 

nem rendelkező önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására 
vonatkozó munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyására  

 
37. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 

szakmai egységei 2017. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről készült 
megállapítások elfogadására 
 

38. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézménynél végkielégítések 
kifizetésének finanszírozására 
 

39. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel – a Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye elhelyezésére – kötött helyiségbérleti 
szerződés és az 562/2017. (IX.05.) számú határozat módosítására 
 

40. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 

 
41. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Intézmény működésének 

törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására 
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42. Javaslat a HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés 
módosítására és a 11. sz. gyermek háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására 
Sándor-Varga Erikával megbízási szerződés megkötésére 

 
43. Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek 

tartásáról kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás 
megkötésére 

 
44. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXII. Csángó Bál 

támogatására irányuló kérelmének elbírálására 
 
45. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és 

támogatási szerződés módosítására 
 
46. Javaslat a dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések 

meghozatalára – a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme  
 

47. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola által a Dunaújváros, Jókai u. 19. 
szám alatti ingatlanon végzett felújítások értékének bérleti díjként történő 
elfogadására  

 
48. Javaslat a KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre vonatkozó tarifamódosítás 

elutasítására, valamint a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
2017. évi várható eredményének megismerésére 
 

49. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2017. (XI.17.) 
határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus 
Kft. által elkészített pályázati kiírás elfogadására  
 

50. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi 
munkatervének elfogadására 

 
51. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 
 
52. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására 
 
53. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) 

határozata módosítására 
 

54. Javaslat a hivatal “C” épületének tetőszigetelés cseréjére a DVG Zrt. 
közreműködésével  

 
55. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 

üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére, valamint a 2018. évi 
beruházásokra vonatkozó terv megtárgyalására 

 
56. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat között 

fennálló egyes megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések 
meghosszabbítására 
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57. Javaslat Dunaújváros területén étel láda elhelyezéséről szóló képviselői indítvány 
megtárgyalására 
 

58. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének 
elfogadására 

 
59. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és 

Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
 

60. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa megalakulásának 
jóváhagyására 

 
61.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
62. Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

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

 
63. Javaslat a Dunaújváros ladbarúgó sportlétesítmény-fejlesztés I. ütem tárgyában 

létrejött Támogatási Szerződés 5. számú módosításáról 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Meghívott vendégeink számára legyenek kedvesek 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 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

768/2017. (XII.14.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Legyenek kedvesek a jegyzőkönyv vezetésével Forgó Krisztina kolleganőt 
megbízni, köztisztviselő kolleganőt megbízni, a közgyűlési osztály 
munkatársa! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
769/2017. (XII.14.) 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: 
 

Zárt ülés. A közgyűlés kötelezően zárt ülést tart önkormányzati törvény 
értelmében kitüntetési ügy tárgyalásakor, ez ugye a „Pro Cultura 
Intercisae” díjat érinti. Így a zárt ülés elrendeléséről külön nem kell 
szavazni, csak a napirendi pont tényéről.  
 
Aki támogatja ennek a felvételét, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat „Pro Cultura Intercisae” díj 
adományozására” című előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

770/2017. (XII.14.) határozata 
a zárt ülés meghívója szerinti 1. napirend 

zárt ülésen történő megtárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárt ülés meghívója szerinti 1. 
napirendjét, melynek címe „Javaslat „Pro Cultura Intercisae” díj adományozására”, a 
zárt ülés 1. napirendjeként megtárgyalja. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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A zárt ülés másodiknak tervezett napirendje személyi ügyet, állásfoglalást 
igénylő személyi ügyet tartalmaz. A pályázó tanulók szülei kérték a zárt 
ülés megtárgyalását. 
 
Így erről külön nem kell szavazni, hanem a napirendi pont tényéről kell 
szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat 
támogatására” című előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 15 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – tárgyalja és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
771/2017. (XII.14.) határozata 

a zárt ülés meghívója szerinti 2. napirend 
zárt ülésen történő megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárt ülés meghívója szerinti 2. 
napirendi pontot, melynek címe „Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany 
János Tehetséggondozó Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat 
támogatására”, a zárt ülés 2. napirendjeként megtárgyalja. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A harmadik pedig a város üzleti érdekeit sértheti, amennyiben nyílt ülésen 
tárgyaljuk meg. Ebben az esetben a zárt ülés elrendeléséről külön kell 
szavazni! 
 
Legyenek kedvesek! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-
vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés, valamint üzletrész adásvételi szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetésére” című előterjesztést zárt ülésen – 
mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

772/2017. (XII.14.) határozata 
„Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 

szerződés, valamint üzletrész adásvételi szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. december 14-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Mezőföldi 
Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési szerződés, valamint 
üzletrész adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére” zárt 
ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most pedig, ha elrendeltük, akkor a napirend tényéről kell külön szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 3. napirendi pontot 
zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

773/2017. (XII.14.) határozata 
a zárt ülés meghívója szerinti 3. napirend 

zárt ülésen történő megtárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárt ülés meghívója szerinti 3. 
napirendi pontot a zárt ülés 3. napirendi pontjaként megtárgyalja. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most pedig a zárt ülés egységes szerkezetéről, a három napirendi pontról 
egybe kell szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
774/2017. (XII.14.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
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1. Javaslat „Pro Cultura Intercisae” díj adományozására 
 

2. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására 

 
3. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 

szerződés, valamint üzletrész adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a meghívott vendégeink a zárt ülésre hozzászólási 
lehetőséget biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán) – biztosított és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
775/2017. (XII.14.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2017. december 14-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a jegyzőkönyvvezető személyét megbízni a 
jegyzőkönyvvezetéssel! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) 
– megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
776/2017. (XII.14.) határozata 

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

Működési Szabályzatáról szóló …/2017. (…….) önkormányzati rendelete 
megalkotására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképei és a „Dunaújváros” 
településnév használatáról szóló …/2017. (……) önkormányzati rendelete 
megalkotására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
5. Javaslat Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadására 

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

 
6. Javaslat Dunaújváros településképi rendeletének elfogadására 

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

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a polgármester 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézményekről 
szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
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             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
9. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 

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

 
10. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára, a támogatási szerződés elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
11. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megkötött a Duna-parti kilátó 

megvalósítására megkötött megbízási szerződés módosításáról és további saját 
forrás biztosításáról 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                      a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
12. Javaslat a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó 

„Látogatóközpont kialakítás a Mondbach kúria épületében” és „Múzeum az egykori 
malom épületében” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos 
feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására 
Előadó: gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke   
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke              
                             

13. Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési 
Szerződés 2. sz. módosítására (részteljesítési határidők módosítása) 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bíráló bizottságának elnöke 
 

14. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke   
              gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   
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15. Javaslat a TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. 
pályázatok keretében a SECAP megvalósításához szükséges Polgármesterek 
Szövetségéhez csatlakozás dokumentumainak véleményezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke       
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

16. Javaslat a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt 
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú 
módosításának aláírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke       
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

17. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. téren lévő 
játszótér és sportpálya vonatkozásában  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   
              a pénzügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
18. Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült 

többletköltségek rendezésére 
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 
 
19. Javaslat a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakóktól” című pályázaton való részvételre és a kapcsolódó konzorciumi 
megállapodás aláírására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  

20. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 
Társulási Megállapodás módosítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke                   
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
21. Javaslat az ELENA megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitások 

kiépítés projektben történő részvételhez szükséges Application elfogadására, 
valamint a konzorciumi szerződés módosítás aláírására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
22. Javaslat önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) felújítási munkáira 

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

 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve 4. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke                     
      

24. Javaslat Vasmű u. 41. Irodaház Kft. közbeszerzési szabályzata II. számú 
módosításának elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               
25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

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

26. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” 
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 
     

27. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” 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 
 

28. Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke  
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

29. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési 
eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27.) határozat módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
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30. Javaslat Dunaújváros, Apáczai Csere János út melletti sétány megvilágítás 
kiépítésének 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 

 
31. Javaslat a Dunanett Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása céljából – 

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

 
32. Javaslat 2018. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 

kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2018. január-
március hónap) megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés - 2017. április-
december hónap – 4. sz. módosítása 
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 

 
35. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei biztosítására 

vonatkozó (2018. január – december hónap) megállapodás megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel 

nem rendelkező önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására 
vonatkozó munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyására  
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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37. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 
szakmai egységei 2017. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről készült 
megállapítások elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

38. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézménynél végkielégítések 
kifizetésének finanszírozására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

39. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel – a Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye elhelyezésére – kötött helyiségbérleti 
szerződés és az 562/2017. (IX.05.) számú határozat módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

40. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                  
41. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Intézmény működésének 

törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
42. Javaslat a HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés 

módosítására és a 11. sz. gyermek háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására 
Sándor-Varga Erikával megbízási szerződés megkötésére 
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 
 
43. Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek 

tartásáról kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás 
megkötésére 
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 

 
44. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXII. Csángó Bál 

támogatására irányuló kérelmének elbírálására 
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 
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45. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és 
támogatási szerződés módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
46. Javaslat a dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések 

meghozatalára – a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme  
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 

 
47. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola által a Dunaújváros, Jókai u. 19. 

szám alatti ingatlanon végzett felújítások értékének bérleti díjként történő 
elfogadására  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
48. Javaslat a KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre vonatkozó tarifamódosítás 

elutasítására, valamint a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
2017. évi várható eredményének megismerésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

49. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2017. (XI.17.) 
határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus 
Kft. által elkészített pályázati kiírás elfogadására  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

50. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi 
munkatervének elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
51. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
52. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására 

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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53. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) 
határozata módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

54. Javaslat a hivatal “C” épületének tetőszigetelés cseréjére a DVG Zrt. 
közreműködésével  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

55. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 
üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére, valamint a 2018. évi 
beruházásokra vonatkozó terv megtárgyalására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
56. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat között 

fennálló egyes megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési szerződések 
meghosszabbítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
57. Javaslat Dunaújváros területén étel láda elhelyezéséről szóló képviselői indítvány 

megtárgyalására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

58. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi munkatervének 
elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
59. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és 

Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
Előadó: a polgármester 

 
60. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa megalakulásának 

jóváhagyására 
Előadó: a polgármester 

 
62. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
63. Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás terülteken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

64. Javaslat a Dunaújváros ladbarúgó sportlétesítmény-fejlesztés I. ütem tárgyában 
létrejött Támogatási Szerződés 5. számú módosításáról”  
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
                  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat „Pro Cultura Intercisae” díj adományozására 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 

2. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
3. Javaslat a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.-vel kötött bérleti-üzemeltetési 

szerződés, valamint üzletrész adásvételi szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk az első napirend megtárgyalására, amely tájékoztató az elmúlt 
időszak eseményeiről. Önöké a hozzászólás lehetősége. Tóth Kálmán 
elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Újtelepen járt a 
Mikulás, meghozta az Újtelepi Hírlapot. És az előző közgyűlésen, két 
hónappal ezelőtt szóvá tették, hogy nem mindenkinek jutott a közgyűlési 
teremben, most sikerült kiosztanom mindenkinek. Emeltük a 
példányszámot ennek érdekében, hogy azért többen lehessen. Én 
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szeretném megköszönni a DVG Zrt.-nek a hathatós segítséget, amit 
nekünk nyújtott, és köszönöm azt, hogy az újtelepi iskolában 
megrendezhettük ezt a nagyon komoly rendezvényünket. Én bízom 
benne, hogy további együttműködésünk is meglesz ezzel kapcsolatban, 
mert már itt van az új év előttünk, már megvannak a terveink. Szeretnénk 
továbbra is nagyon sok szép programot tervezni az újtelepi iskolában, és 
azért várjuk azt, hogy milyen üzemeltetési szerződés lesz a DVG Zrt.-vel, 
hogy ott jógát és egyéb más tornákat tudjunk az újtelepiek számára 
tartani. És ezúton szeretném megköszönni minden képviselő-társamnak, 
az önkormányzat tagjainak, alpolgármester uraknak, polgármester úrnak 
azokat a támogatásokat, amik felénk és a 9-es választókörzetnek 
nyújtottak, és mindenkinek szeretnék kívánni eredményekben gazdag, 
boldog új évet természetesen, és kellemes karácsonyi ünnepeket. Bort, 
búzát, békességet, nagyon sok erőt, egészséget kívánok! Köszönöm 
szépen! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm, képviselő úr, hasonlóképpen kívánok önnek és kedves 
családtagjainak, illetve választókerületében valamennyi polgárának, 
Újtelep és a Béke III. városrész valamennyi polgárának nyugodt adventet 
és meghitt ünnepet. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, 
polgármester úr, le vagyunk maradva, itt lenne az ideje az asztalra csapni. 
Ugye tudjuk, hogy Mezőkövesden, ott tizenegy forinttal csökkentették a 
benzin árát egy egyszerű politikusi megkeresésre. Én javasoltam itt a 
képviselő-testület tagjainak, hogy küldjünk közösen levelet a MOL-nak, 
ehhez sajnos senki nem csatlakozott. De én nem adtam föl, és elküldtem 
a MOL vezérigazgatójának a levelemet, amelyben kértem, hogy akkor, ha 
lehetne, akkor itt, Dunaújvárosban is csökkenjen az üzemanyagár, hiszen 
ugyanazt megérdemlik az újvárosi lakók is, mint a mezőkövesdiek, de azt 
a választ kaptam, hogy sajnos nem tudják csökkenteni az üzemanyag árát 
itt, Dunaújvárosban. Úgyhogy polgármester úr, ideje lenne valamit tenni, 
hogy ugyanaz juthasson a dunaújvárosiaknak is, mint a 
mezőkövesdieknek. A másik téma, amiben szeretnék hozzászólni, az a 
közmeghallgatás. Én is ott voltam képviselőként természetesen a 
közmeghallgatáson, de nem tartom szerencsésnek, hogy munkaidőben 
volt. Ez azt hiszem, a második eset, hogy délután háromkor került 
megrendezésre.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez az első eset, hogy délután három órakor. 16,00 órakor szokott lenni. A 
programom, a rendezvények miatt, ugye nagyon sok az év végi 
rendezvény, ezért volt 15,00 óra. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
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De én azt szeretném kérni, hogy a közmeghallgatást minden esetben 
szerintem praktikusan 17,00 vagy 18,00 órakor kéne tartani, hogy 
mindenki, aki végzett a munkával, el tudjon jönni. Tiszteljük meg annyival 
a választópolgárokat, hogy mindenkinek lehetőséget adunk arra, hogy 
eljöhessen, meghallgassa azt, amit ott polgármester úr ismertet, és 
kérdéseket tehessen föl, hiszen különböző internetes fórumokon több 
téma feljött, amit ott a közmeghallgatáson is érdemes lett volna 
végigbeszélni. Ugye ilyen pl. a DVCSH helyzete, az, hogy hogyan van, 
vagy hogyan nincsen fűtés, meleg víz egyes házakban. Úgyhogy arra 
kérem polgármester urat, hogy a közmeghallgatást, azt jövőre olyan 
időpontra időzítse amikor minden városi polgár eljöhet, és elmondhatja a 
véleményét. Ugyanakkor egy másik, amit szinte minden évben fel szoktam 
hozni, egy másik téma, az, hogy jön a karácsony, és szeretném 
megkérdezni, hogy a téli szünetben megoldott-e az, hogy minden 
rászoruló gyerek ételhez jusson. Tudjuk, hogy sok, egyre többen vannak, 
akik erre rászorulók, és nemcsak olyanok, akik nagyon rossz családi 
körülmények között jönnek, hiszen a KSH legfrissebb adatai szerint egyre 
több egygyerekes család van, van komoly probléma a megélhetéssel. Én 
azt gondolom, hogy itt hosszú távon majd megoldást kell arra találni, hogy 
minden egygyerekes családban olyan módon egyenlítődjön ki a családi 
pótlék, hogy ezek a családok is könnyebben megélhessenek. És én is 
szeretnék mindenkinek kellemes, békés ünnepeket kívánni. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Barta képviselő úr! 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, most 
ennél az első napirendnél könnyen teszek eleget polgármester úr 
felkérésének, lévén még több napirend van, ahol fel szeretnék szólalni. 
Viszont itt könnyen rövidre tudom zárni, és amennyiben megengedi, nem 
kijavítanám, hanem kiegészíteném az adventi gondolatait. Lévén advent 
közepén vagyunk, ez nemcsak a visszatekintésről szól, mindannyian 
érezzük, hogy ez az év legsötétebb időszaka, viszont ilyenkor várakozunk 
is, várunk, mégpedig a fény születésére. Én azt gondolom, hogy erre is 
oda kell figyelni, és ilyenkor, ebben az időszakban erre is nagy hangsúlyt 
kell majd fektetni. És itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy áldott 
ünnepeket kívánjak, és boldog új évet minden városlakónak! Köszönöm! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
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Köszönöm a szót. Egy-kettő szokványos kérdésem lenne, de 
természetesen a karácsonyra tekintettel finom leszek és disztingvált. 
Szokásos kérdéseim, alpolgármester úrtól kérdezném, hogy a lőtérrel 
kapcsolatban történt-e fejlemény az elmúlt hónapban, amióta nem 
találkoztunk. Szintén alpolgármester úrtól kérdezném, hogy hát ugye 219 
napja kérdezem, hogy a naperőműnek a bérleti díja az miért csökken. Még 
mindig nem kaptam rá választ. Ugye ez az egyetlenegy olyan szerződés 
van a városban kizárólag, aminek folyamatosan csökken a bérleti díja 
ahogy előre halad az idő. Megkaptam a választ a világításkiépítéssel 
kapcsolatban, tehát, hogy amióta a közvilágítás rekonstrukció befejeződött 
2015 augusztus végén, azóta nagyságrendileg mennyi pénzt költött el az 
önkormányzat plusz világítások kiépítésére, és egyéb közvilágításhoz 
kapcsolódó tervezésre, szabványosításra. Ha jól adtam össze a számokat, 
akkor eddig ez durván 90 millió forint, ami elmúlt az elmúlt két évben 
közvilágítással kapcsolatos javító beruházásra. Azokat a számokat adtam 
össze, amivel a levélben benne van. Tehát, hogyha nem stimmelnek a 
számok, akkor a levélben nem stimmelnek a számok. Tehát ezzel 
kapcsolatban, ezt csak tájékoztatásul mondanám a város lakosságának, 
hogy az eddigi 250 millió forintos közvilágításhoz még pluszban már 
kilencvenet ráköltöttünk, hogy valami legyen legalább a zebráknál. Az 
összes többi hozzászólásomat áttolom januárra, azért, hogy akkor egy 
kedélyesebben tudjuk kezdeni majd az évet, és ne fejezzük be annyira 
rossz hangulattal az óévet. Én is békés, boldog karácsonyt kívánok 
minden jelenlévőnek és minden dunaújvárosinak. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pintér Attila elnök úr! 

 
 Pintér Attila képviselő: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Közvilágítással kapcsolatban 
a múlt évi közgyűlésen én is megemlítettem, hogy meglehetősen sötét van 
a városban. Ugye a Besztercei képviselő úr megkapta a választ, hogy 90 
millió forintot költöttünk már pluszban a 250 milliós beruházásra, hogy 
azért nem cseréltük le az égőket, hogy ne kelljen fizetni, visszafizetni ezt a 
250 millió forintot, mert ez uniós pályázatból került megvalósításra ez a 
beruházás. Mire ez a világítás normális állapotban lesz, simán ráköltjük 
egyébként még egyszer a 250 milliót. Tehát, lehet, hogy egyszerűbb lett 
volna mindjárt az elején féket szabni ennek a dolognak, és rendbe rakni, 
mert komoly balesetveszély van a városban. Ez az egész közvilágításos 
cirkusz egyébként amikor elindult, az is több baleset kapcsán indult el. 
Most szívesen megyek azokban a városrészekben, ahol nem történt 
rekonstrukció, mert sokkal jobban lehet látni. Tehát azt gondolom, hogy a 
jövőben ebben az ügyben az önkormányzatnak lépni kéne, és én várom 
azt, hogy milyen terve van a városvezetésnek, hogy ezt rendbe rakja. A 
múltkori közgyűlésen az ebrendelettel kapcsolatban tettem föl kérdést, és 
nem kaptam választ, illetve nem tudom, hogy sikerült-e előszedni ezt a 
rendeletet, vagy megnézni, vagy aktualizálni. Ugye azt említettem itt a 
múltkori közgyűlésen, nagyon sok kutyás baleset van a városban, illetve 
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azt gondolom, hogy a kutyatartók az ebtartás szabályait maximális nem 
tartják be, tisztelet a kivételnek. Rengeteg olyan ebet tartanak, aminek a 
vérmérséklete mondjuk így, hogy a lakótelepi környezetbe nem igazán 
passzol bele, és ezeket a kutyákat nagyon sokszor szájkosár nélkül 
sétáltatják kint az utcán, a játszótereken, és komoly balesetek is vannak, 
és fordulnak elő. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezzel az üggyel komolyan 
el kéne kezdeni foglalkozni. Még egyszer szeretném elmondani, 
kutyabarát vagyok, nyilván nem a kutyák tehetnek erről, de a gazdáknak a 
fegyelmét egy kicsit rendbe kéne szedni. És ezúton szeretnék én is 
zárásként békés, boldog karácsonyt kívánni minden képviselő-társamnak, 
a hivatal dolgozóinak, illetve a város lakóinak. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Az első napirend tárgyalását lezárom. 
Megkérném Kiss András ügyvezető igazgató urat, hogy legyen kedves 
tájékoztatást adni az adventi rendezvényekről, úgy értem, még a hátralevő 
időszakról természetesen.  
 

Kiss András a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr!  A második gyertyát is 
meggyújtottuk az adventi koszorún a múlt hét folyamán, tehát túl vagyunk 
a felén az adventnek. Nagyon sok jó koncertet láthattak a kilátogatók, jó 
párszor megtelítettük teljesen a teret. A továbbiakban, 23-áig várjuk a 
kilátogatókat az Adventi Forgatag keretében neves előadókkal ezen a 
hétvégén is, a jövő hétvégén is. Az időjárás egyszer-kétszer megtréfált 
minket, másszor a mi oldalunkra állt. Ez a december ez ennyire 
szeszélyes idén. A keddi flash song, amelyben a városi iskolákat egy ilyen 
közös kórus kereteiben éneklésre hívtuk, nagyon jól sikerült. Nagyjából 
ennyit tudnék elmondani az adventről. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Hosszú János úr a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke szóban jelezte számomra, hogy személyes okoknál 
fogva szeretne hozzászólás szeretne hozzászólni a mai ülésen. Elnök úré 
a szó! 
 

Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata elnöke: 

 
Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr! Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Közgyűlés! Engedjék meg, hogy onnan kezdjék a mondókámat, 
hogy nagyon hálás vagyok az eddigi támogatásukért és tényleg 
együttműködésükért. El kell, mondjam, hogy közel háromezer emberhez 
eljutottunk, a közfoglalkoztatással, a diákmunkával, a korrepetálással, az 
OKJ-s, az akkreditált képzések megvalósításával kapcsolatosan. Hozzá 
tudtunk járulni a város köztisztaságához, közrendjéhez, amivel kisebb-
nagyobb sikereket és nagyobb tömegeket is tudtunk segíteni. Amire 
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nagyon büszkék vagyunk, hogy közel háromszáz embert vissza tudtunk 
vezetni az elsődleges munkaerőpiacra. Ami ebből igazolhatóan 
szerződések által közel kétszázötven embert jelent. Ennek arányában 
mégis megfogalmazott az egyik képviselő-társunk részéről, vagy az önök 
képviselő-társa részéről egy olyan kellemetlen vád a részemről, hogy nem 
tudtam magamat megvédeni és a csapatomat ezzel a munkákkal egy 
ominózus bizottsági eseményen és több fórumon kijelentett olyan 
dolgokat, hogy ő mit képvisel, mit gondol rólam, a csapatomról, és 
engedjék meg, hogy én se akarok személyeskedni az ünnepek előtt, de 
mindenféleképpen, ha nem is a magam védelmében, de a munkatársaim 
védelmében, és az önökkel való tiszteletem által szeretném megkérni 
Cserni Béla képviselő urat arra, hogy mondja már ezeket nyíltan és 
őszintén, hogy miket mondott, miket állít, mert én erre szeretnék reagálni, 
hogyha most módon van, és lehetőségem van rá. Köszönöm a 
lehetőséget. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hát, amennyiben a képviselő úr szeretne reagálni, de akkor megkérem 
önöket, hogy nagyon röviden. Képviselő úr! Szeretne reagálni? 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Természetesen nem. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ön? Elnök úr! 
 

Hosszú János Dunaújváros Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata elnöke: 
 

Én azzal a lehetőséggel élnék, és nem fenntartva önöket, hogy itt van az a 
szöveg, amit én leírtam, én nagyon tisztelem önöket, nagyon szeretem a 
családomat, és nagyon tisztelem a csapatomat, akiért tényleg nagyon 
hálás köszönettel tartozom, és köszönöm annak a több ezer embernek, 
akik a bizalmukat adták azzal, hogy fel tudtuk őket kérni, és meg tudtuk 
valósítani velük ezeket a dolgokat. Nem megvilágosodtam tegnap este, de 
néztem egy nomád törzsnek az életét, és úgy vették elő a másikat, én 
bíztam benne, hogy ön megint nem tesz ennek eleget, pedig egyszer már 
megkértem rá, hogy játsszuk le face to face, de nem sikerült. De én most 
megmondom őszintén magának, hogy nem magára való tekintettel, 
hanem a drága felesége, akit nagyon tisztelek és szeretek, meg ott a 
kislánya, amit maga soha nem fog átérezni, mert magához erkölcsileg 
ehhez semmi köze. De én megteszem azt, hogy magát nem fogok itt a 
nyilvánosság előtt vádaskodni, én önnek szeretnék átadni egy levelet, és 
arra hívnám fel tisztelt képviselő urat, és azt szeretném elmondani, hogy 
nekünk semmiféle nemű olyan visszaélésünk nincsen, úgyhogy megvan 
minden olyan jogorvoslati lehetősége, és én szeretném felkérni, hogy 
önnek nem joga, hanem kötelessége abban a székben ülőként, hogyha 
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bárminemű visszaélést vagy erkölcstelenséget okoz, vagy lát, akkor 
jelentsen fel. Én átadom magának azt a levelet, amivel én készültem, de a 
csapatom, a családom és az ön családja tekintetében nem teszem meg, 
meg önökkel szemben sem, mert nem akarok tiszteletlen lenni, hogy miket 
fogalmaztam meg egy finomított változatban, de most nem mondom el. 
Úgyhogy nagyon szépen kérem, vegye el tőlem ezt a levelet, és éljen a 
lehetőségével. Köszönöm a figyelmet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A téma lezárásaként egy-két elhangzott felvetésre szeretnék reagálni. 
Kezdem, elnök úr, Dunaújváros, Hosszú János elnök úr, Dunaújváros 
Önkormányzatának városvezetése, alpolgármester kollegák és jómagam 
is igen magas, fordítva, tehát a városvezetés nyomon követi az önök 
tevékenységét, személyesen, illetve sajtó útján is, és sokszor elmondtam, 
hogy a kormány által elismert, modellértékű az a program, amit önök 
bevezettek ebben a városban, és higgye el, hogy a városvezetés a 
továbbiakban is, a jövőben is maximális támogatni fogja az önök 
tevékenységét. Igen. A szociális étkeztetés, Szabó képviselő úr, szociális 
étkeztetés területén a téli szünet vonatkozásában aljegyző úr 
előkészítésében különböző bizottságok, ügyrendi is tárgyalta, sőt, úgy 
emlékszem, hogy alá is írtam a vállalkozóval, aki a legjobb ajánlatot tette, 
a szerződést. Úgyhogy tehát iskolák felelőssége, intézményvezetőké, 
gyermekvédelmi kollegáké, hogy el is jusson az információ az érintettek 
irányába. Tehát magyarul a téli szünetben, a téli szünet időszakában 
megoldott, amennyiben szükséges, akkor megoldott a szociális jellegű 
diákétkeztetés. Besztercei képviselő úrnak a lőtér vonatkozásában 
szeretném mondani, hogy a novemberi közgyűlés óta új információt nem 
tud elmondani sem alpolgármester úr, sem magam. És az egyéb 
felvetésekre képviselő-társaim írásban fognak választ kapni. Szeretném 
önöket tájékoztatni az elmúlt időszak néhány, eddig el nem hangzott 
fontosabb eseményéről, és nagyon röviden, tényleg csak a fontosakról. 
Testvérvárosunk küldöttsége járt november 17-én, 16-án, 17-én a 
városban a Dunaújvárosi Egyetem és a város közös meghívására Leszno 
város küldöttsége. Meglátogatták színházunkat, múzeumunkat, a 
Városházán fogadtam a delegációt. Úgy érzem, és úgy érezzük 
alpolgármester úr, tehát egy alpolgármester kollega vezette a küldöttséget, 
nem a polgármester úr, hogy ez tényleg egy élő, igazi élő kapcsolat lehet 
a két testvértelepülés között, ugyanúgy, ahogy élő kapcsolat, és még 
egyszer megköszönöm Farkas Lajos igazgató úr ebbéli támogatását, élő 
kapcsolat az az új horvát, szerb, különösen a vukovári kapcsolatunk, 
amely majdnem folyamatosan működő, és már gyerekek, iskolás 
csoportok tettek látogatást a testvértelepülésen. A kórház jótékonysági 
bálja és annak a célja elhangzott. Főigazgató úr, itt az előbb az aulában 
rákérdeztem, még, kb. négy-ötszázezer forintnyi összeg az, ami még 
hiányzik, és bőven elegendő, ha a januári közgyűlésre ezt napirendi 
pontként behozzuk. A Magyar Posta munkatársainak jóvoltából és az 
önkormányzat döntésének értelmében december 4-étől, hétfőtől kézbesítő 
hölgyek és urak a dunaújvárosi aktív nyugdíjban lévők, vagy nyugdíjszerű 
ellátásban részesülők számára az ötezer forintot elkezdték kijuttatni 



35 
 

személyesen. Először úgy gondoltuk, hogy mind a 11592 érintettnek 
személyesen megpróbáljuk sajtószóvivő asszonnyal kivinni, de valahogy 
ezt nem tudtuk kellőképpen ütemezni, úgyhogy a posta ezt jövő keddig 
befejezi, jövő keddig, és Pálfi-Németh Tünde asszonnyal egyeztetve, 
sajtószóvivő asszonnyal tíz-tizenegy dunaújvárosi nyugdíjashoz 
személyesen tudunk, tudtunk eljutni az elmúlt napokban, illetve a 
következő napokban. A közmeghallgatást említette Szabó képviselő úr. 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a figyelmüket! 
 
Aki a tájékoztatót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

777/2017. (XII.14.) 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. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Elnézést kérek, hogy napirend szavazás után, de még egy információt 
szeretnék önökkel megosztani, mert fontos. Ugye kormányzati 
támogatással megújul a kézilabda csarnokunk, egy hatmilliárdos, közel 
hatmilliárdos beruházás keretében parkolókkal, sportszállóval, vendéglátó 
hellyel, új csarnokkal, a régi csarnok felújításával a jelenlegi mellett. 
Ennek, és itt köszönöm Sági Péter úrnak a közreműködését a DV N Zrt. 
részéről, ja, és el is jött a Sági úr a közgyűlésre, ez meglepő fordulat, 
ennek külön örülök. Holnap történik meg, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumban holnap délelőtt 10,00 órakor lesz az ún. támogatási 
szerződés aláírása, és akkor onnantól kezdve a folyamat elindulhat.  
 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a második napirendi pontra, mely a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szól. 
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Hozzászólás hiányában legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
778/2017. (XII.14.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …/2017. (…….) 
önkormányzati rendelete megalkotására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk SZMSZ-ünk újraalkotására. Jó, itt megalkotás van a 
forgatókönyvben. Gondoltam, hogy megalkotni már megalkottuk. Itt 
voltam, amikor megalkottuk 1990-ben, és erre büszke vagyok. És azóta 
csak módosítgatjuk. Ez egy teljesen új? Most is itt vagyok. Jó. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt) – megalkotta 
a 37/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata jelképei és a 
„Dunaújváros” településnév használatáról szóló …/2017. (……) 
önkormányzati rendelete megalkotására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Önkormányzatunk jelképeit és a településnév használatról szóló 
rendeletünk megalkotására kerül sor. 
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Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt) – megalkotta a 38/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadására 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Településképi arculati kézikönyv elfogadásáról döntünk. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

779/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Településképi Arculati Kézikönyve elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Dunaújváros Településképi 

Arculati Kézkönyvét.  
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

elfogadást követő 15 napon belül küldje meg a Lechner Tudásközpont részére.  
 

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

 
6. Javaslat Dunaújváros településképi rendeletének elfogadására 

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

Településképi rendeletünk elfogadására kerül sor. Besztercei képviselő úr 
ügyrendi kérdésben kért szót. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Ügyrendi javaslatom van. Én javaslom, hogy vegyük le ezt a napirendet, 
és meg is mondom, hogy miért. Elég érdekes, hogy senkinek nem tűnt fel, 
és átment ez minden bizottságon, jogi bizottságon meg az összes többin, 
és senkinek nem vette észre, hogy egy 57 szakaszból álló 
rendelettervezetben kettő darab 8. § van. Gondolom, hogy ez véletlen, és 
ez hiba. Tehát ez valószínűleg nem egy normális állapot. Tehát 8. §-ból 
kettő van. Én azért javaslom, hogy vegyük le, mert szerintem nem elég 
csak simán továbbtologatni a paragrafusokat, hogy áthúzom, és odaírom, 
hogy kilences, és mindegyiket átszámozom, hanem mivel lehetnek az 57 
§-ban vagy bárhol máshol erre való hivatkozások, tehát egy kvalifikáció 
hozzá, átnézni, hogy nem-e ütközik valahol valamivel, és ezért javaslom, 
hogy vegyük le. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A felvetésével egyetértek. Aki támogatja a napirend levételét, az kérem, 
igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 6. napirendi pontot – 
mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán) – levette a nyílt ülés tárgysorozatából és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
780/2017. (XII.14.) határozata 

a nyílt ülés meghívó szerinti 6. napirendi pontjának levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. december 14-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 6. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros településképi 
rendeletének elfogadására”, levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Jegyző asszony védelmében szeretném, képviselő úr, jegyző asszony bár 
meg tudja magát védeni, nagyszerű jegyzőnk van. Jegyző asszony 
védelmében, ő észrevette, hiszen ő is készül a közgyűlésre, ahogy 
magam is, csak már nem volt abban a stádiumban a dolog, hogy 
bizottságokon túl, hogy jelezze, és említette, hogyha ön nem mondta volna 
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most, akkor mindenképpen jelezte volna, hogy szerencsés lenne levenni a 
tárgysorozatból. Köszönöm. 
 

7. 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: 

 
Rátérünk a következő napirendi pontra, a költségvetésről szóló 
rendeletünk módosítására.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor) – megalkotta a 39/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 
intézményekről szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője  

                    Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 
                    Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A szociális rendeletünk módosítására kerül sor. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – megalkotta a 40/2017. (XII.15.) 
önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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9. Javaslat az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. 
(V.22.) önkormányzati rendelet módosítására és a dunaújvárosi 3331/22 
helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlan egyes részeinek, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlan hasznosítására (Acéltér Kft. – a Darusín csoport tagja és Sifeko 
Kft. kérelme) 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője 

                    Székely Róbert, az Acéltér Kft. ügyvezetője 
                    Sipeki Renátó, a Sifekó Kft. ügyvezezetője  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az Acéltér Kft., Darusín csoport és a Sifekó Kft. kérelme. Felhívom 
figyelmüket, hogy egy határozati javaslatot, valamint egy 
rendelettervezetet tartalmaz az anyag. 
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
781/2017. (XII.14.) határozata 

a dunaújvárosi 3331/22 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű ingatlan egyes részeinek, természetben 

az Északi Ipari Parkban található ingatlan hasznosítására 
(Acéltér Kft. - a Darusín csoport tagja és Sifeko Kft. kérelme) 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 748/2017. (XI.16.) határozata 2. és 

3. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a dunaújvárosi 

3331/22 hrsz.-ú ingatlanát jelen határozat alapján értékesíteni kívánja az alábbiak 
meghatározottak szerint pályázati eljárás nélkül tekintettel arra, hogy korábban 
háromszor meghirdette értékesítésre az ingatlant, azonban a pályázatokat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 45/2017. (I.19.) határozatával és a 
196/2017. (III.16.), valamint a 748/2017. (XI.17.) határozatával érvénytelennek, 
illetve eredménytelennek nyilvánította. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a határozat 1. számú 

mellékleteként csatolt változási vázrajz szerinti ingatlan megosztáshoz. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonban álló 

dunaújvárosi 3331/22 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanából 
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1.404 m2 nagyságú ingatlanrészt felajánl megvételre a Sifekó Kft. részére 
3.510.000,- Ft + Áfa (2.500,- Ft/m² + Áfa), azaz bruttó 4.457.700,- Ft vételárért 
úgy, hogy a jelzett ingatlanrész telekegyesítés útján beolvad a Sifekó Kft. 
tulajdonában álló, dunaújvárosi 3331/21 hrsz.-ú ingatlanhoz, és az így kialakuló 
ingatlan helyrajzi száma 3958/3 lesz. 

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

meghatározott változási vázrajzban 3958/2 hrsz.-mal feltüntetett, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 7.777 m2 nagyságú ingatlanát felajánlja megvételre a 
Acéltér Kft. részére (5.185 m2 * 2.500,- Ft/m² + 2.592 m2 * 1.000,- Ft/m²) 
15.554.500,- Ft + Áfa, azaz bruttó 19.754.215,- Ft vételáron. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése különösen felhívja a határozat 4.,5. 

pontokban meghatározott ajánlat címzettjei  a figyelmét az alábbiak tudomásul 
vételére: 
a.) a telekalakítás előtti dunaújvárosi 3958 hrsz.-ú ingatlanrész a felszíni víz 
elvezetésére biztosított terület, ahol a felszíni vízelvezetés műtárgyain kívül csak 
burkolatok, más közmű és növényzet helyezhető el, épület nem és ezt a 
közműsávot telken belül fenn kell tartani, az ingatlan jobb talajmechanikai 
állapotban van, azonban jelentősen eltér a volt laktanya épületek előtti területektől, 
mivel a területen húzódik egy vízmosás, ezt beépítés vonatkozásában fel kell 
tölteni, továbbá kiépített út a telekhez nem vezet és nem rendelkezik közművel; az 
elektromos áram vonatkozásában trafóbővítést kell eszközölni, ami a szakhatóság 
szerint kb. 10.000.000,- Ft ráfordítást igényelhet, továbbá ki kell építeni a 
csatornarendszert több, mint 100 méteren keresztül, illetve vizet, gázt;a betonozott 
bekötő úttól a telek sarka körülbelül 80-85 méterre található, ami jelenleg földút, 
azért, hogy nehéz gépjárművek tudjanak itt közlekedni, szilárd útburkolatot is ki kell 
építeni, 40-60 centiméter vastagságban zúzott kővel ellátni, majd aszfaltozni.; 
b.) az ingatlanok közműveit és a közműkapacitásaikat az ajánlat címzettjeinek kell 
biztosítaniuk saját költségükön;  
c.) a telekalakítás költségeit, továbbá az értékbecslés költségeit, valamint és az 
adásvételi szerződéssel kapcsolatos költségeket is az ajánlat címzettjeinek kell 
viselniük, és a változási vázrajz jogerősítéséhez, és a telekalakítási eljáráshoz 
szükséges intézkedések megtétele az ajánlat címzettjei feladata; 
d.) a vételár a szerződés aláírását követő 30 napon belül kerül egy összegben 
megfizetésre, tulajdonjog fenntartással és függőben tartással, az önkormányzat 
kiköti elállási jogát, amennyiben a vételár a szerződésben meghatározott időpontig 
nem kerül megfizetésre; a tulajdonjog átszállását eredményező nyilatkozat kiadása 
a teljes vételárnak az Önkormányzat számláján történő megjelenését követően 
haladéktalanul, de legkésőbb 15 naptári napon belül történik.; 
e.)az ingatlannyilvántartási eljárás költsége és intézése az ajánlat címzettjei által 
megbízott jogi képviselő feladata; 
f.) az 5. pont szerinti ingatlan tulajdonjog átruházás része a 3958 hrsz.-ú 
forgalomképtelen útból 694 m2 nagyságú ingatlanrész értékesítése, melynek 
forgalomképessé minősítéséhez az önkormányzat módosítja rendeletét, minden 
további intézkedés, azonban az ajánlat címzettjének feladata, ezen intézkedések 
költsége viselésével egyetemben, a szükséges nyilatkozatok megtételére a 
közgyűlés felhatalmazza a polgármestert;  
g.) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése 
alapján a pályázat tárgyát képező ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog 
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illeti meg,  a szerződés azt követő napon lép hatályba, hogy az ingatlanra 
elővásárlásra jogosultak lemondanak elővásárlási jogukról, vagy a nyilatkozattételi 
határidő lejár; 
h.) az ingatlan tulajdoni lapján a Magyar Telekom Távközlési Nyrt. javára bejegyzett 
magassági korlátozás van érvényben; 

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az ajánlat 

elfogadásának minősül a jelen határozat közlését követő 30 napon belüli, az 
ajánlat címzettjei megbízásából eljáró jogi képviselő által készített, jelen határozat 
3.,4.,5. és 6. pontban foglaltakat tartalmazó, ajánlat címzettjei által aláírt 
Adásvételi szerződéstervezet polgármester részére történő megküldése. 

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

közlésére, a 7. pont szerint elkészített és véleményezett adásvételi szerződés, a 
változási vázrajz aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérését követően. Amennyiben a 4. pontban meghatározott 
ajánlat címzettje nem fogadja el az önkormányzat ajánlatát, nem köti meg az 
adásvételi szerződést, vagy a vételárat nem fizeti meg, úgy Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a jelen határozatban 
foglaltak alapján, az 5. pont szerinti ajánlat címzettjével kösse meg az adásvételi 
szerződést. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  -  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                    követő nyolc napon belül 

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

Most a rendelettervezetet! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – 
megalkotta a 41/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára, a támogatási szerződés elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az élményfürdővel összefüggő napirendet levettük a mai tárgysorozatból. 
A Kézilabda Akadémia beruházás napirendjére térünk rá. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

782/2017. (XII.14.) határozata 
dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítására vonatkozó 

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

654/2017. (X.19.) határozatát. 
 
2. Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény a 

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

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

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

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

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

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

 



44 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - határozat közlésére: 2017. december 20. 
      - a szerződés megkötésére: 2018. január 31. 

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

költségvetés módosítása során az 1.993.024.000,-Ft- tranzakciós illetékkel 
csökkentett- összeget, valamint a 2018-2019. évi költségvetés tervezésénél a 2. 
pont szerint összeget vegye figyelembe. 

  
 Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

        a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
11. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megkötött a Duna-parti kilátó 

megvalósítására megkötött megbízási szerződés módosításáról és 
további saját forrás biztosításáról 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

                       a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Duna-parti kilátó megvalósítására megkötött megbízási szerződés 
módosításáról döntünk. Egy I. és II. határozati javaslat van előttünk. 
 
Előbb a I.-ről legyenek szívesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
783/2017. (XII.14.) határozata 

a Vasmű u. 41. Kft.-vel megkötött Megbízási Szerződés módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 534/2017. (VIII.03.) határozata 

szerint a Vasmű u. 41. irodaház Kft.-vel megkötött, Kilátó kialakítása tárgyú 
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megbízási szerződés a jelen határozat melléklete szerint módosul, mely szerint a 
megbízási díj bruttó 6.281.508,- Ft-ra nő. 

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

pontban megnevezett megbízási szerződést módosító szerződés aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megkötésére: 2017. december 29-ig 
                 - a határozat közlésére: 2017. december 20-ig 

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

Most a II.-ről!  
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

784/2017. (XII.14.) határozata 
a Kilátó megvalósítása érdekében forrástöbblet-igény biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 534/2017. (VIII.03.) határozatával 

döntött arról, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Kilátó 
kialakítása” c. projektet saját költségvetése terhére bonyolítsa le és a határozat 4. 
pontjában 41 000 e Ft előirányzatot biztosított Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetése 23.3 TOP Programok dologi kiadások 
során. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Kilátó projekt 

többletforrás igény biztosítása érdekében a 2017. évről áthúzódó fedezetet is 
figyelembe véve összesen br. 85.854.379,-Ft forrás keretet biztosít a DMJV 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésben, a 7.a melléklet Városfejlesztés-
rendezés feladat alcím, 34. Felső Duna-parti kilátó kialakítása projekt során. 

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

foglalt kötelezettség nyilvántartásba vételéről, utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a 
kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésénél vegye figyelembe. 

 
Felelős: - kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
           a polgármestert 
         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
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           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
         - a költségvetés tervezéséért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés előkészítés időpontja 
 

12. Javaslat a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó 
„Látogatóközpont kialakítás a Mondbach kúria épületében” és „Múzeum 
az egykori malom épületében” elnevezésű beruházások előkészítésével 
kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke   
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke                   
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke              

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Múzeum, az egykori malom épület, Mondbach-kúria épületében a TOP-os 
pályázati felhívás keretében megvalósítandó látogatóközpont kialakítása 
című napirend, feladatainak a DVG Zrt. részére történő átadásáról 
tárgyalunk. Üdvözlöm Mádai Balázs vezérigazgató urat! 
 
Aki támogatja a napirendi pontot, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

785/2017. (XII.14.) határozata 
 a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében megvalósítandó „Látogatóközpont 

kialakítás a Mondbach-kúria épületében” és „Múzeum az egykori malom 
épületében” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok 

a DVG Zrt. részére történő átadására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. 

gondoskodjon a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében a „Látogatóközpont 
kialakítás a Mondbach-kúria épületében” és „Múzeum az egykori malom 
épületében” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos engedélyes és 
kiviteli tervek elkészítéséről a határozat mellékleteként szereplő szerződéstervezet 
szerint, 63.600.000, Ft, + ÁFA, összesen bruttó 80.772.000,- Ft, azaz 
nyolcvanmillió-hétszázhetvenkettőezer forint vállalkozási díjért, melyből a 2017. 
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évi költségvetés terhére 16.154.400,- Ft előleg összege és a 2018. évi 
költségvetés terhére 64.617.600,- Ft összeg kerül elszámolásra. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
             a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: - a tervezés megindítására: 2017. december 29. 

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

kötelezettségvállalás összegét a DMJV Önkormányzata 2017. évi 6/2017.(II.17.) 
költségvetésről szóló rendelete 5b mellékletében szereplő 2018. évi tartalék sorról 
a 2017. XII.31-i lejáratú kezesség fedezet lejártát is figyelembe véve 
átcsoportosítással megelőlegezi úgy, hogy a támogatási összeg kiutalását 
követően a tartalék forrás visszarendezésére kerül sor. Az átcsoportosított forrás 
előirányzatát a költségvetési rendelet 7.a melléklet 23. Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai alcím alatt létrehozott új soron, 
„TOP-6.1.4-16 ” elnevezéssel szerepelteti. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
           a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 29.  

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

mellékletét képező szerződés szerinti előleg: bruttó 16.154.400,- Ft összeg 
kiegyenlítéséhez felhatalmazza a polgármestert a magyar államkötvény 
visszavételére. 

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

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet 
módosításakor, illetve a 2018. évi költségvetés összeállításánál vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
           a jegyző 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

13. Javaslat a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában 
megkötött Tervezési Szerződés 2. sz. módosítására (részteljesítési 
határidők módosítása) 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az önkormányzat bíráló bizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben egy TOP-os pályázat, gazdaságfejlesztést és munkaerő 
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című projekt 
vonatkozásában megkötött Tervezési Szerződés 2. számú módosítását 
tárgyaljuk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

786/2017. (XII.14.) határozata 
a TOP-6.1.5-15 „Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés” c. projekt vonatkozásában megkötött Tervezési 
Szerződés 2. sz. módosításáról (részteljesítési határidők módosítása) 

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

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

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képző 2. sz. szerződésmódosítás aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a szerződés megkötésére: 2017. december 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
14. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című 

pályázaton való részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
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Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke   
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke                   

Meghívott:  Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit 
 Kft. ügyvezetője 

       
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk a helyi identitás és kohézió erősítése című 
pályázaton való részvétel és konzorciumi megállapodás megcélzása című 
napirend. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

787/2017. (XII.14.) határozata 
a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázaton való 

részvételről és konzorciumi megállapodás aláírásáról  
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” címmel megjelent 
pályázati felhíváson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált 
Területi Programjának 2.0-1. módosítással dokumentumban (továbbiakban: ITP) 
foglaltaknak megfelelően. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel és DV N 
Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt-vel a támogatási kérelem benyújtása, 
valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása 
érdekében. 

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

hogy a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, 
valamint a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt előkészítéséhez 
szükséges dokumentumokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
             a polgármester 
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              - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
              - a határozat közléséért: 
            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. január 26. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt előkészítési 
költségei vonatkozásában legfeljebb 12 millió Ft előfinanszírozást 
biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetése terhére. 

 
5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a 4. 

pontban szereplő feladat végrehajtásához szükséges önkormányzati forrást 
a 2018. évi költségvetési rendeletében biztosítsa. 

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

határozat 5. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi 
költségvetés tervadatai alapján a költségvetési rendeletbe építse be, 
valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

   
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
             a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
              - a költségvetés tervezéséért: 
                 a jegyző 
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
7.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást 
tegyen közzé a projekt megalapozó dokumentumának, stratégiai 
dokumentumának és az ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok 
elkészíttetésére. 

 
8.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban meghatározott 

ajánlattételi felhívásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 
 
 Aera MHC Kft. 
 1056 Budapest, Váci utca 65. tető 8. 
 Németh Bálint ügyvezető igazgatója 
 
 Asesor Consulting Kft. 
 1024 Budapest, Ezredes utca 13. 
 Fábián-Seremetyev Márk ügyvezető igazgatója 
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 HM Event Kft. 
 5000 Szolnok, Mártírok útja 15-17. 
 Kovács Ákos ügyvezető igazgató 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
       a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
              - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: 2017. december 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
15. Javaslat a TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 

c. pályázatok keretében a SECAP megvalósításához szükséges 
Polgármesterek Szövetségéhez csatlakozás dokumentumainak 
véleményezésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke       

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

Meghívott:  Zalai Norbert, a Larinea Kft. ügyvezető igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

SECAP megvalósításához szükséges Polgármesterek Szövetségéhez 
csatlakozás dokumentumainak véleményezése. Jó ez nekem, hogy 
csatlakozunk valami szövetséghez? Ez milyen szövetség? Főépítész úr! 
Látom. Bocsánat! Klíma- és energiaügyi szövetség. Jó. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

788/2017. (XII.14.) határozata 
a TOP-6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése c. pályázatok 

keretében a SECAP megvalósításához szükséges Polgármesterek 
Szövetségéhez csatlakozás dokumentumainak véleményezéséről  

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával támogatja, hogy 

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozzon a Covenant of 
Mayors for Climate & Energy szervezethez (Polgármesterek Klíma- és 
Energiaügyi Szövetsége, továbbiakban: Polgármesterek Szövetsége) a TOP-
6.5.1-15 számon regisztrált “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
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című pályázatokkal kapcsolatban elkészítendő Fenntartható Energia- és 
Klímaakcióterv (ún. SECAP) elkészítése érdekében. 

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

hogy a határozat mellékletét képező a Polgármesterek Szövetsége által 
megadott aláírólapot, mint a Polgármesterek Szövetsége csatlakozási 
dokumentumát írja alá és a jelen határozattal együtt küldje meg a Fenntartható 
Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) elkészítésével megbízott LARINEA Kft. 
részére további ügyintézés céljából. 

 
Felelős: - a Polgármesterek Szövetsége csatlakozási dokumentum aláírásáért, a 
                határozat megküldéséért és végrehajtásáért:  
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a Polgármesterek Szövetsége csatlakozási dokumentum 
                  aláírására:  
               2017. december 29. 

                    
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
 16. Javaslat a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése 

projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési 
Megállapodás 2. számú módosításának aláírására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke       

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

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

Óvoda épületenergetikai fejlesztés projekt módosítása a konzorciumi 
megállapodásnak. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

789/2017. (XII.14.) határozata 
a TOP-6.5.1-15 Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése projekt 
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 

2. sz. módosításának aláírásáról 
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a a 
TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00004 számon regisztrált “Dunaújvárosi Óvoda 
épületenergetikai fejlesztése” projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás 2.számú módosítását (határozat mellékletét 
képezi), a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által igényelhető 
előleg változása, valamint és a Konzorciumi Tagok által vállalt feladatok és 
azokra jutó elszámolható költségek és támogatások összegének pontosítása 
miatt. 

 
2.) Az 1. pontban meghatározott célhoz szükséges 26.414.396,- Ft összegű előleg 

emelésre a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 7.a 
melléklet 23.9. „TOP 6.5.1 Önkormányzati épületek energetikai felújítása Óvoda” 
előirányzat sorra történő átcsoportosítás útján az 5.b melléklet „Pályázati önerő 
tartalék” sor terhére forrást biztosít. 

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

hogy a határozat mellékletét képező TOP-6.1.5-15-DU1-2016-00004 számon 
regisztrált “Dunaújvárosi Óvoda épületenergetikai fejlesztése” projekt 
megvalósítására vonatkozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. 
számú módosítást írja alá és a jelen határozattal együtt küldje meg a Vasmű u. 
41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatójának. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért, a határozat megküldéséért és 
                végrehajtásáért:  
             a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. sz. módosítás 
                  aláírására: 2017. december 29. 

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

költségvetés 2. pont szerinti kihatását a soron következő rendeletmódosításban 
szerepeltesse. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
             a jegyző 

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

Határidő: - a rendelet következő módosítási időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

17. Javaslat műszaki üzemeltetési szerződés módosítására az Október 23. 
téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke                   
               a pénzügyi bizottság elnöke 
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                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régiótitkára 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetett játszótér, sportpálya 
szerződésmódosítása. 
 
Tessék parancsolni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

790/2017. (XII.14.) határozata  
műszaki üzemeltetési szerződés módosítására 

az Október 23. téren lévő játszótér és sportpálya vonatkozásában 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a KDOP-
3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének funkcióbővítő 
revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és sportpálya 
üzemeltetését a projekt fenntartási időszakában, az üzemeltetési feladatok 
vonatkozásában kötött üzemeltetési szerződés alapján továbbra is a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat lássa el.   
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a KDOP-3.1.1/D1-12-k-2012-0001 „A Városháza és környezetének 
funkcióbővítő revitalizációja” c. projektben szereplő többfunkciós játszótér és 
sportpálya üzemeltetési szerződés 4. sz. módosító szerződését aláírja.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2. 

pontban megnevezett 4. sz. módosító üzemeltetési szerződés a 2018. évre 
vonatkozó előrevetített éves üzemeltetési díjat 10.572.332,- Ft-ban, azaz 
tízmillió-ötszázhetvenkettőezer-háromszázharminckettő forintban (alanyi 
adómentes összeg) határozza meg, mely költséget Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata biztosítja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 3. 
pontban megnevezett költségeket a 2018. évi költségvetés tervezésekor 
vegye figyelembe. 

 
 Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 
  a jegyző 

 - a költségvetés módosításának előkészítésében való  
                           közreműködésért: 
  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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  a vagyonkezelési osztály vezetője  
  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 2. 
pontban megnevezett szerződés értelmében a szerződés tárgyévében 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata egyeztetést 
kezdeményezzen a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal a tárgyévet követő év 
előrevetített éves díjának meghatározására, majd azt követően a szerződés 
szükség szerinti módosítását terjessze a Közgyűlés elé.  
 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 

- a határozatban való közreműködésért  
 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  2018. november 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
18. Javaslat a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült 

többletköltségek rendezésére 
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: 
 

MVP Program, Modern Város Program előkészítési feladatok során 
felmerült többletköltségek rendezése. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Elolvasva 
az anyagot, számomra az nem világos, hogy ezt az összeget most az 
önkormányzat megelőlegezi, és majd az állam a későbbiekben rendezi az 
önkormányzattal, vagy ezt nekünk kell betennünk ebbe a projektbe. 
Kérem, hogy erről valaki tájékoztasson! Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Vezérigazgató úr! Legyen kedves választ adni! 
 

Mádai Balázs a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A tavalyi év végén szerettük 
volna az előkészítési munkálatokat elszámolni a Modern Város Projekttel 
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kapcsolatosan, tanulmányterveket készítettünk, felméréseket végeztünk, 
ennek a költségét számoltuk el az önkormányzattal. Amennyiben én jól 
emlékszem, de nyilván ez nem a DVG Zrt.-nek a hatásköre, akkor tervezte 
az önkormányzat ezeket a felmerülő költségeket elszámolni a 
minisztériummal. Ez akkor nem történt meg, viszont itt projektenként, 
támogatási szerződésenként ezeket a felmerült költségeket véleményem 
szerint majd el lehet számolni. Egyelőre mi most azt kérjük, hogy 
számlánk benyújtásra került, sőt, mi több, az előző évi beszámolónkban 
ezeket a számlákat rögzítettük, és hogy ennek a kifizetése történjen meg. 
Köszönöm szépen! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Képviselő úr! Elfogadható a válasz? Nagyon 
szépen köszönöm. 
 
A határozati javaslatról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

791/2017. (XII.14.) határozata 
a Modern Város Program előkészítési feladatai során felmerült 

többletköltségek rendezésére 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú város önkormányzata a 765/2016. (XII.01.) 
határozatának 1. pontjában kinyilvánította, hogy a Modern Városok Program 
előkészítési feladatainak utólagos pénzügyi rendezésére megállapodást kíván 
kötni a DVG Zrt.-vel. A megállapodás mellékleteként megfogalmazott, feladatokat 
teljesítettnek és elfogadottnak tekinti, 7.862.993.- Ft+ÁFA (bruttó 9.986.000.- Ft) 
azaz bruttó kilencmillió-kilencszáznyolcvan-hatezer forint összegben. 
A határozat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 

 
2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése a 765/2016.(XII.01.) határozatának 

2. pontját a következők szerint módosítja: 
Az 1. pontban rögzített kötelezettségvállalás teljesítésére a Dunaújváros Megyei 
Jogú Város 2017. évi költségvetésének 5/b melléklet 25.7 pályázati tevékenység, 
felkészítés, önrész (szabadon felhasználható keret és közbeszerzési feladat) 
során biztosít fedezetet. 

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

hogy a határozat mellékletét képező módosító megállapodást a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 
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    Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
  Határidő: 2017. december 22. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata utasítja a jegyzőt, hogy az 1.) 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításánál vegye figyelembe. 
 
     Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a jegyző 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
  Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                       időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés elfogadta. Köszönöm szépen az eddigi munkájukat, és 
mindenkinek kívánok nagyon nyugodt adventi időszakot a hátralevő 
időszakra és nagyon békés ünnepet, boldog új esztendőt! Gombos István 
alpolgármester urat megkérem az ülés vezetésére. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:24 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester távozott az ülésteremből.) 

 
19. Javaslat a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 

hulladéklerakóktól” című pályázaton való részvételre és a kapcsolódó 
konzorciumi megállapodás aláírására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Kövecses Péter, az NHKV Zrt. Fejlesztési és Stratégiai 
 Igazgatóság igazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tisztelt Képviselő-társaim! Az előző napirenden túl vagyunk. És rátérnénk 
a következő napirendi pontra, a biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 
hulladékraktártól című pályázaton való részvétel a következő napirend. Aki 
támogatja, kérem, igen gombbal jelezze! Bocsánat! Tóth Kálmán képviselő 
úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
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Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az ügyrendi 
bizottságon én csak ennyit mondtam, na, végre. Valami elindul, amit már 
régen meg kellett volna csinálnunk, és azt gondolom, hogy nagyon jó és 
nagyon célszerű ez a feladat, hogy végrehajtjuk. Újtelepen és a 
környékén, az egész városban, aki a lomot, a hulladékokat gyűjti, ami a 
fáról leesik, annak egy nagyon célszerű dolog lesz, és ismét tudjuk 
hasznosítani, amit már egyszer a föld megtermelt. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Na, végre.  
 
Ennek szellemében szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
792/2017. (XII.14.) határozata 

a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése 
a hulladéklerakóktól” című pályázaton való részvételről és 

a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet 
nyújtson be a KEHOP-3.1.2 „A biológiailag lebomló hulladék eltérítése a 
hulladéklerakóktól” c. pályázati felhívásra, valamint elhatározza a kapcsolódó 
pályázati projekt végrehajtását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Társasággal 
az 1.) pontban megjelölt pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem 
benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt 
megvalósítása érdekében. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

az 1. pontban megjelölt pályázati felhívásban, a pályázati útmutatókban 
meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi 
megállapodást és kérelem benyújtásához és a projekt előkészítéséhez 
szükséges dokumentumokat aláírja, valamint a projekt megvalósításához 
szükséges intézkedéseket megtegye. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        - a határozat közléséért: 
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:   A pályázat benyújtására: 2019. május 5., de legkésőbb a 
                  mindenkor érvényes pályázati felhívásban megjelölt határidő. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

20. Javaslat a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati 
Társulás Társulási Megállapodás módosítására 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke                   

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Közép-Duna Vidéke 
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
módosítására. 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, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Izsák Máté, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

793/2017. (XII.14.) 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 
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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 
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: 2018. január 5. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
21. Javaslat az ELENA megújuló energiaforrásból származó termelési 

kapacitások kiépítés projektben történő részvételhez szükséges 
Application elfogadására, valamint a konzorciumi szerződés módosítás 
aláírására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
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A következő napirend, javaslat az ELENA megújuló energiaforrásból 
származó termelési kapacitások kiépítés projektben történő részvételhez 
szükséges Application elfogadására, valamint a konzorciumi szerződés 
módosításának aláírására.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

794/2017. (XII.14.) határozata 
az ELENA  megújuló energiaforrásból származó termelési kapacitások 

kiépítése projektben  történő részvételhez szükséges Application elfogadásáról 
valamint a Konzorciumi szerződés módosítás aláírásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az 

ELENA pályázat megvalósítására a 2016. október 20-án aláírt konzorciumi 
megállapodás, a határozati javaslat melléklete szerinti módosítását, elfogadja, 
hogy a Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. konzorciumi tagként 
belépjen a konzorciumba és felhatalmazza a Polgármestert a konzorciumi 
megállapodás módosításának aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
                        - a határozatban való közreműködésért: 
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő: a konzorciumi megállapodás módosításának aláírására:  
                2017. december 15. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
megtárgyalta, és elfogadja az ELENA 90%-os vissza nem térítendő 
támogatásra vonatkozó pályázatot (Application) az előterjesztés szerinti 
tartalommal, és jóváhagyja, valamint felhatalmazza Kaposvár Megyei Jogú 
Város Önkormányzatát a pályázat (Application) Európai Beruházási Bank 
számára történő benyújtására az ELENA támogatás megszerzése érdekében 
a 2016. október 20-án aláírt konzorciumi megállapodás alapján. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 
kötelezettséget vállal az ELENA pályázat megvalósítására 2016. október 20-
án aláírt konzorciumi megállapodás alapján, hogy az ELENA támogatási 
időszakban a projektmenedzsment végrehajtásért felelős egységbe delegált 1 
fő menedzser bérét a 36 hónapos megvalósítási időszakban folyamatosan 
biztosítja ez az összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
az ELENA pályázat során teljesítendő saját támogatás hozzájárulásának (a 
konzorciumi megállapodásban önerőként megjelölt rész) teljes mértéke. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő:  a határozat küldésére: 2017. december 15. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

22. Javaslat önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) felújítási munkáira 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke                     

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

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

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat önkormányzati intézmények (HEC, 
konyhák) felújítási munkáira. A napirendet hozzászólás hiányában 
lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
795/2017. (XII.14.) határozata 

önkormányzati intézmények (HEC, konyhák) felújítási munkáiról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az önkormányzati 
intézmények felújítási munkáit bruttó 16.125.193,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti. 

   
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 7.a. 
mellékletében szereplő 1/6 József Attila Könyvtár beruházási feladata 
(3.000.000,- Ft), 7.b. mellékletében szereplő 1/1 Vasmű út-Korányi S. u. átjáró 
homlokzat helyreállítása (1.928.344,- Ft) 13/2 Sportpályák felújítása (3.780.000,- 
Ft), 13/3 Fabó Éva Sportuszoda 2014. évi felújítási munkái áthúzódó (5.260.000,- 
Ft) sorából átcsoportosított összeg biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. 
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melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Hajléktalan Ellátó Centrum 
kazáncsere” elnevezésű új soron kerül rögzítésre, valamint a. rendelet 7.b. 
mellékletében szereplő 1/9 Önkormányzati tulajdonú konyhák felújítási feladatai 
(2.000.000,- Ft) és 1/17 Kulturális intézmények felújítási feladatai (156.849,- Ft) 
sorain jóváhagyott keretösszeg biztosítja. 

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

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

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

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
előkészítésekor áthúzódó kötelezettségvállalásként vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

  
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

                      a jegyző 
       - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                      közreműködésért: 
                      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
      - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: - a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja                  
             -  kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2017. december 22. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve 4. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke                     
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési terve 4. számú módosítására. 
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, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
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Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 
2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Izsák Máté), távol lévő 1 fő 
(Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

796/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési tervének 4. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 4. 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 4. 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. december 20. 

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

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

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

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
közbeszerzési szabályzata II. számú módosításának elfogadására.  
 
Aki támogatja, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Izsák Máté), távol lévő 1 
fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
797/2017. (XII.14.) határozata 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
Közbeszerzési Szabályzata II. számú módosítását 2017. december 15-ei hatállyal e 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
Határidő: 2017. december 15. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

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

               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítására.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
798/2017. (XII.14.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról 

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

elfogadott Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának közbeszerzési 
szabályzatát (továbbiakban szabályzat) az alábbiak szerint módosítja: 

1.1 A szabályzat „A Szabályzat tárgyi hatálya (a közbeszerzés tárgya)” alcím 
harmadik bekezdése   
helyébe a következő szövegrész kerül: 
”Jelen szabályzat hatálya nem terjed ki a Magyarország központi költségvetéséről 
szóló törvény által meghatározott közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések, a 
Kbt.-ben nevesített közbeszerzések alóli kivételek kategóriájába tartozó 
beszerzések lebonyolítására, valamint a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. által 
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Dunaújváros MJV Önkormányzata nevében és helyett eljárva lebonyolított 
közbeszerzési eljárásokra.  

1.2. A szabályzat „Általános rendelkezések” 4.1. Döntéshozó, b.) pontjából a b.c.) 
alpontja hatályát veszti.   

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

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot aláírja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  

    - a határozat egységes szerkezetbe foglalásáért: 
                 a közbeszerzési ügyintézők 
               - a szabályzatnak a hivatal belső hálózatára történő feltöltéséért: 
                 a belső kontroll felelős 
Határidő: 2017. december 29. 

 
26. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi 

bővítése” 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: 

 
A következő napirend, javaslat Dunaújváros térfelügyeleti 
kamerarendszerének 2018. évi bővítésére. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

799/2017. (XII.14.) határozata 
 „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadásáról, az eljárás megindításáról 
 

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

 
a) Név: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.  

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 51. B. ép. 
e-mail: erando@erando.hu 
 

b) Név: NEOKONT Kft. 
Székhely:  1149 Budapest, Nagy Lajos Király útja 210/A. 1. em. 9. 
e-mail: info@neokont.hu 

 
c) Név: NBB Vagyonvédelmi Kft. 

Székhely: 1181 Budapest, Darányi I. u. 12. 
e-mail: info@nbbkft.hu 

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

árubeszerzés nettó 26.000.000,- Ft + Áfa, mindösszesen bruttó 33.020.000,- Ft 
fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) 
rendelete 7.a mellékletének 8/2. „Térfelügyeleti rendszer bővítése 13 db” során 
rendelkezésre áll. 
 

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. december 29. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs 

elleni védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az 
eljárás megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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               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: 

 
A következő napirend, javaslat Dunaújváros közterületein rágcsálók, 
valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására.  
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

800/2017. (XII.14.) határozata 
„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 

védekezési munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
és közbeszerzési dokumentumok elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújváros közterületein 

rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása” 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: Tritoxin Kft.  

Székhely: 2400 Dunaújváros, Ady E. u. 1. 
e-mail: tritoxinoffice@freemail.hu  

 
b) Név: Roxin Group Kft. 

Székhely: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 19.  
e-mail: office@roxin.hu  

 
c) Név: Bio-M Bt. 

Székhely: 2457 Adony, József A. u. 7. 
e-mail: biombt45@freemail.hu  

 
2. A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2018-2019. évben megvalósuló 

szolgáltatás megrendelés becsült értéken nettó 45.000.000,- Ft + Áfa, 
mindösszesen bruttó 57.150.000,- Ft fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018-2019. évi költségvetésének tervezésekor az 5. melléklet 4. 
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sor Környezet-egészségügy feladatsor 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 2018-2019. évi költségvetési rendelet elkészítése 
során vegye figyelembe.   
 

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. december 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

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

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A következő napirend, javaslat Dunaújváros villamos energia beszerzése 
a 2018. évre tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
801/2017. (XII.14.) határozata 

„Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról. 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 668/2017. (X.19.) határozatával 

támogatta a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2018. évre” tárgyban a 
2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében 
történő közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 
Budapest, Váci út 72-74.) a nyilatkozattételi határidőig akként nyilatkozott, hogy 
nem kívánja ajánlatát fenntartani. Az előbbiek alapján, valamint a Kbt. 70. § (2) 
bekezdésében foglaltak figyelembevételével a Közgyűlés – az ajánlat fenn nem 
tartására tekintettel – az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft. (1132 Budapest, 
Váci út 72-74.) ajánlatát az eljárás további részében az értékelés során figyelmen 
kívül hagyta. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy az E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.) ajánlattevő által benyújtott ajánlata a Kbt. 
69.§ (2) bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy az MVM Partner Zrt. (1031 Budapest, Szentendrei út 
207-209.) ajánlattevő által benyújtott ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében 
foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy a CYEB Energiakereskedő Kft. (2000 Szentendre, 
Szmolnyica sétány 6/5) által benyújtott ajánlata a Kbt. 69.§ (2) bekezdésében 
foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy az E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.) Ajánlatához önként csatolásra kerültek a 
kizáró okok és az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására az 
alátámasztó dokumentumok.  
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű 
Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat 
érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a 
szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi 
felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – 
foglaltaknak. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás eredményes a szerződés 
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megköthető az E. ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 
Budapest, Váci út 17.) ajánlatevővel, tekintettel arra, hogy ő tette a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot. 
 

9. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 
eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a E. ON Energiakereskedelmi 
Korlátolt Felelősségű Társaság (1134 Budapest, Váci út 17.), mint a legkedvezőbb 
érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és 
felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes 
ajánlat összege nettó 13,51,- Ft/kWh + Áfa. 

 
10. Az 9.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezetet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata a 2017. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete 5. melléklet 2. 
„Városüzemeltetés” bekezdés, „Közvilágítás áramdíj” során biztosítja. 

 
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 aláírására 2018. január 26. 

 
29. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában 

közbeszerzési eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27.) határozat 
módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási 
munkálatainak tárgyában közbeszerzési eljárás indításáról szóló határozat 
módosítására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

802/2017. (XII.14.) határozata 
a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában közbeszerzési 

eljárás indításáról szóló 490/2017. (VI.27) közgyűlési határozat módosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 490/2017. (VI.27.) 
határozatának 3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
A beruházás becsült értékének fedezetéből a 2018. évben felmerülő 
kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017. (II.17.) rendelet 5/b mellékletének 25.3 Viziközmű felújítási alap 2015. 
évi feladatsorról 18 050 000 Ft, az 5/2 melléklet 25.4. Viziközmű felújítási alap 
2016. évi feladatsorról 20 410 000,- Ft, a 5/b melléklet 25.5 Viziközmű 
felújítási alap 2017. évi feladatsorról 42 570 000,- Ft, a 7/b melléklet 3.2. Völgy 
sor felszíni csapadékvíz elvezetésének munkái feladatsorról 15 000 000,- Ft 
valamint a 7/b 3.1. Mikszáth K. u. támfal felújítása feladatsorról 8 457 006 Ft a 
7/b mellékletének 5. Viziközmű szolgáltatás/Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Osztály/3. Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő 
felújítása elnevezésű feladatsorra történő átcsoportosítással összesen 
104.487.006,- Ft összegben biztosított. 
 

2. Dunaújváros MJV Közgyűlése tájékoztatja a DSZSZ Kft. vezetőjét, hogy a 1. 
pontban szereplő szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai tárgyú felújítás 
finanszírozása során a vagyonbérleti szerződés szerinti, a bérleti díj 
bevételből elkülönítendő felújítási alapot a bevétel teljesülését megelőzően 
megelőlegezi és felhasználja a tárgybani felújításhoz a következők 2015. év: 
18.050.000 Ft, 2016. év: 20.410.000 Ft, 2017. év: 42.570.000 Ft összegben. 
 
Felelős: - a határozat DSZSZ Kft. felé való továbbításért: 

      a vagyonkezelési osztály vezetője 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 
foglalt kötelezettségvállalásból megelőlegezi a DSZSZ Kft.-nek a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5/b mellékletének 25.3 
Viziközmű felújítási alap 2015. évi feladatsorról 18 050 000 Ft, az 5/2 melléklet 
25.4. Viziközmű felújítási alap 2016. évi feladatsorról 20 410 000,- Ft, a 5/b 
melléklet 25.5 Viziközmű felújítási alap 2017. évi feladatsorról 42 570 000,- Ft, 
összesen 81.030.000,- Ft-ot.  
 

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása  
 

5. Dunaújváros MJV Közgyűlésének 490/2017. (VI.27) határozata további pontjai 
változatlanok maradnak. 

 
30. Javaslat Dunaújváros, Apáczai Csere János út melletti sétány 

megvilágítás kiépítésének kivitelezésére  
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Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke  
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Dunaújváros, Apáczai Csere János út 
melletti sétány megvilágításának kiépítési kivitelezésére.  
 
Aki támogatja, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

803/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Apáczai Csere János út melletti sétány 

megvilágítás kiépítésének kivitelezésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése az Apáczai Csere János út melletti 
sétány megvilágítás kiépítésének kivitelezésére - a meglévő tervek alapján - 
Vállalkozási Szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, 
(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.), bruttó 2.987.056,- Ft, azaz bruttó 
kétmillió-kilencszáznyolcvanhétezer-ötvenhat 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 
5.b. melléklet „Nem nevesített Városüzemeltetési és Városfejlesztési tartalék” 
sor terhére 2.987.056,- Ft összeg erejéig 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 

Határidő: 2017. december 29.  
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy jelen 
határozatban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
előkészítésekor áthúzódó kötelezettségvállalásként vegye figyelembe. 
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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.) 
 
31. Javaslat a Dunanett Nkft. – folyószámla-hitelkeret meghosszabbítása 

céljából – kezességvállalás megadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója  
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. folyószámla-
hitelkeret meghosszabbítása céljából kezességvállalás megadására. Aki 
támogatja, kérem, jelezze! Bocsánat! Így van. „A” és „B” határozati javaslat 
van. 
 
Az „A” határozati javaslatot, aki támogatja, kérem, jelezze! 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

804/2017. (XII.14.) határozata  
a Dunanett Nkft. részére 100.000.000,- Ft-os hitelkerethez 

kezesség vállalására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2011. évi CXCIV. tv. 

(Magyarország gazdasági stabilitásáról) 10. §. (3) bekezdés b) és d) pontja szerint 
készfizető kezességet vállal a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló Dunanett 
Nkft. által a K & H Bank Zrt.-től felveendő naptári éven belül lejáró, adósságot 
keletkeztető ügyletének szerződésszerű teljesítésére azzal, hogy 
kezességvállalási díjra nem tart igényt. Magyarország gazdasági stabilitásáról 
szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10.§ (3) bekezdése d.) pontja alapján a 
hitelfelvételhez és a kezességvállaláshoz a Kormány előzetes hozzájárulása nem 
szükséges. 

 
A Dunanett Nkft. által 2018. évben felveendő naptári éven belül lejáró futamidejű 
adósságot keletkeztető ügylet összege 100.000.000,- Ft, lejárata a naptári év 
decemberének utolsó munkanapja. 
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Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlése a készfizető kezességvállalás 
esetleges teljesítéséhez szükséges fedezetet saját költségvetése terhére 2018. 
évben betervezi, egyben felhatalmazza a polgármestert a készfizető kezességi 
szerződés aláírására, és az ahhoz szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztályvezető 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást készfizető kezesség megnevezéssel a 2018. 
évi költségvetés tervezésekor, valamint a további években a kezességvállalás 
időtartama alatt vegye figyelembe. 

  
    Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                    a polgármester 
                  - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási igazgatóság vezetője 
                  - a költségvetés módosításáért: 
               a jegyző 
                  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
   a pénzügyi bizottság elnöke 
   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
 
32. Javaslat 2018. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő 

edények és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés 
megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója  
                     Bencsik István, a DUNANETT Nkft. igazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat 2018. január-mácius hónapokra a 
közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vonatkozó 
vállalkozási keretszerződés megkötésére. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
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Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

805/2017. (XII.14.) határozata 
2018. január-március hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 

kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét 
képező hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződést, bruttó 
22.122.509,- Ft összegben megköti a Dunanett Nonprofit Kft.-vel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DMJV 

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására bruttó 22.122.509,- Ft-ot 
hagy jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2018. évi költségvetésben 
biztosítja. 

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

a Dunanett Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott keretszerződést írja alá.  
  

Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 29. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a jegyző 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
33. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés (2018. 
január-március hónap) megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

A következő napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú közigazgatási 
területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási 
keretszerződés 2018. január-március hónapban történő megkötésére. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

806/2017. (XII.14.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés /2018.január-március/ megkötéséről 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatok 2018. január-március hónapban történő ellátására bruttó 
215.829.697,- Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező 
szolgáltatási keretszerződést köt. 

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

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 215.829.697,-Ft-ot hagy 
jóvá, mely kötelezettségvállalás fedezetét a 2018. évi költségvetésben biztosítja. 

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

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal a 2018. január-március hónapra szóló, a határozat 
mellékletét képező szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 29. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés - 2017. 
április-december hónap – 4. sz. módosítása 
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 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú közigazgatási 
területén végzett közfeladatok ellátások vonatkozásában szolgáltatási 
szerződés 2017. április-december hónap 4. számú  módosítására. 
 
Aki támogatja, kérem, szavazzon igennel! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
807/2017. (XII.14.) határozata 

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

4. számú módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2017. március 31-én megkötött, a 2017. április-
december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 4. számú módosítását a 
III., XIV., soron szereplő előirányzatok emelését jóváhagyja. 

 
2. Az 1. pontban szereplő III. – (Hó és síkosság-mentesítés) sort érintő 15.000.000 

Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
6/2017.(II.17.) rendelet 5 mellékletének 2. Városüzemeltetés/dologi kiadások 
sorról átcsoportosítás útján biztosítja.  

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

sort érintő 25.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
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szóló 6/2017. (II.17.) rendelet 5. mellékletének 2. Városüzemeltetés/dologi 
kiadások sorról 15.000.000 Ft, a 7/a melléklet 1. Városfejlesztés és- rendezés, 13. 
„Vasmű út forgalomrendjének felülvizsgálata” elnevezésű feladatsorról 3.000.000 
Ft, a 7/a melléklet 1. Városfejlesztés és- rendezés, 15. „Útirány előjelző táblák 
aktualizálása” elnevezésű feladatsorról 2.600.000 Ft, 7/b melléklet 2. 
Városüzemeltetés, 12. „Partvédmű területén lévő járdák javítása” elnevezésű 
sorról 2.900.000 Ft-ot, 7/b melléklet 1. Városfejlesztés és- rendezés, 11. 
„Buszöblök felújítása” elnevezésű feladatsorról 1.500.000 Ft-ot átcsoportosítás 
útján biztosítja. 

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

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 
2017. április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 4. sz. 
módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  
                 a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2017. december 29. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. - 3. pontban foglaltaknak megfelelően 
a 2017. évi költségvetési rendelet következő módosítása során vegye 
figyelembe. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
35. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei 

biztosítására vonatkozó (2018. január – december hónap) megállapodás 
megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
működési költségei biztosítására vonatkozó, 2018. január-december 
hónap megállapodás megkötésére. 
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Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

808/2017. (XII.14.) határozata 
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat működési költségei biztosítására 

vonatkozó (2018. január – december hónap) megállapodás megkötésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a határozat 
mellékletében foglaltak szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat között a 2018. I-XII. havi működési 
költségei biztosításáról szóló megállapodást. A működési költség 2018. január 1. - 
2018. december 31. közötti időszakra vonatkozó összege bruttó 6.724.000,- Ft, 
mely fedezete a 2018.évi költségvetési rendelet 5. melléklet 3 Vízgazdálkodás és 
Vízkárelhárítás 3-as dologi kiadás során kerül betervezésre. 

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

pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetés tervezésekor vegye 
figyelembe, továbbá felhatalmazza a Polgármestert, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalással kapcsolatos feladatok elvégzésére.  

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

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

az 1. pont figyelembevételével előkészített, jelen határozat mellékletét képező a 
Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalattal 2018. I-XII. havi működési költség 
biztosításáról szóló megállapodást aláírja, jelen határozat alapján intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos pénzügyi 
teljesítésről. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2018. január 12. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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36. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági 
szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmények gazdasági 
feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási megállapodás 
módosításának jóváhagyására  
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója  
                     Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
  intézményvezetője 
                     Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 
                     intézményvezetője 
                     Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 
                     Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 
                     Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
  igazgatója  

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
és a gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati intézmények 
gazdasági feladatainak ellátására vonatkozó munkamegosztási 
megállapodás módosításának jóváhagyására. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

809/2017. (XII.14.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező önkormányzati intézmények gazdasági feladatainak ellátására 

vonatkozó munkamegosztási megállapodás módosításának jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, és jóváhagyja a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet és a gazdasági szervezettel nem 
rendelkező Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza, Egészségmegőrzési 
Központ, Intercisa Múzeum, József Attila Könyvtár Dunaújváros, valamint 
Útkeresés Segítő Szolgálat által megkötött, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 400/2015. (VI. 18.) határozatával jóváhagyott munkamegosztási 
megállapodás módosítására vonatkozó munkamegosztási megállapodás 1. 
számú módosítását, melyet a határozat 1-5. melléklete tartalmaz. 

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

pontban megnevezett intézmények által megkötött munkamegosztási 
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megállapodás 1. számú módosítását jóváhagyólag írja alá.  
 
  Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                      a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:       a megállapodások aláírására 2018. január 10. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az 1. pontban megnevezett intézmények vezetői 
részére.  

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

      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:       a határozat közlésére: 2017. december 22. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe 

tartozó szakmai egységei 2017. évi működésének törvényességi 
ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat 
gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó szakmai egységei 2017. évi 
működésének törvényességi ellenőrzéséről készült megállapodások 
elfogadására. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
810/2017. (XII.14.) határozata 

az Útkeresés Segítő Szolgálat gyermekjóléti alapellátások körébe tartozó 
szakmai egységei 2017. évi működésének törvényességi ellenőrzéséről 

készült megállapításokról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 
Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény család- és gyermekjóléti szolgálat, 
valamint család- és gyermekjóléti központ szakmai egységek 2017. évi 
működésének törvényességi ellenőrzés során tett megállapításokat. A 
Közgyűlés megállapítja, hogy a szakmai egységek a 2017. évben a hatályos 
ágazati jogszabályoknak megfelelően működnek. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 

Útkeresés Segítő Szolgálat intézmény Családok Átmeneti Otthona szakmai 
egysége 2017. évi működésének törvényességi ellenőrzése során tett 
megállapításokat. A Közgyűlés megállapítja, hogy a Családok Átmeneti Otthona 
a 2017. évben a hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelően működik. 

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

határozatot az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetőjének küldje meg. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 27. 

 
38. Javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat intézménynél végkielégítések 

kifizetésének finanszírozására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézménynél végkielégítések kifizetésének finanszírozására. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
811/2017. (XII.14.) határozata 

az Útkeresés Segítő Szolgálat intézménynél 
végkielégítések kifizetésének finanszírozásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 
(2400 Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) intézmény 2018. évi finanszírozását a 
hajléktalan ellátást nyújtó szakmai egységek átadásához kapcsolódó 
végkielégítések összegével, 6.214.000.- Ft (5.093.000,- Ft + 1.121.000,- Ft 
munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó) összeggel megemeli. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
 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 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézményvezetőjét, hogy a végkielégítések kifizetését követően a 
teljesítési adatokat az intézmény 2018. évi költségvetésében szerepeltesse.  

 
 Felelős:       az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője, 
 Határidő:     a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

közalkalmazotti létszámát 2018. január 1. napjától 42,15 főben határozza meg az 
alábbiak szerint: 

 
Munkakör megnevezése Létszám 

intézményvezető 1 fő 

általános ügyintéző 1 fő 

családsegítő 11 fő 

esetmenedzser 9 fő 

tanácsadó 4 fő 

szociális asszisztens 6,5 fő 

gondozó, szakgondozó 2 fő 

családgondozó 4 fő 

takarító 2,25 fő 

éjszakai ügyeletes 1,4 fő 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Útkeresés Segítő 

Szolgálat intézményvezetőjét, hogy a működtetésében lévő hajléktalan ellátást 
nyújtó szakmai egységek átadását követően a közalkalmazotti 
létszámcsökkentéssel érintett munkavállalókhoz kötődő költségvetési 
előirányzatot az önkormányzat részére adja le. 
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 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  az Útkeresés Segítő Szolgálat        
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
   a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
          Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
részére. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:  a határozat közlésére: 2017. december 29. 
 
39. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel – a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye elhelyezésére – kötött 
helyiségbérleti szerződés és az 562/2017. (IX.05.) számú határozat 
módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Fejér 
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
elhelyezésére kötött helyiségbérleti szerződés és határozat módosítására.  
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

812/2017. (XII.14.) határozata 
a Vasmű út 41. Irodaház Kft.-vel – a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Dunaújvárosi Tagintézménye elhelyezésére – kötött helyiségbérleti szerződés 
és az 562/2017. (IX.05.) számú határozat módosításáról 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére ingatlan biztosításáról 
szóló 354/2017.(V.18.) határozatot módosító 562/2017. (IX.05.) határozatot az 
alábbiak szerint módosítja: 

  
 A határozat 1-2. pontja törlésre kerül és helyette DMJV Közgyűlése az alábbi 

határozati pontokat fogadja el:  
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pedagógiai 
Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére ingatlan biztosításáról 
szóló 354/2017. (V.18.) határozat  
◦ 2. pontjában a „2017. szeptember 1.” szövegrészt „2018. július 1.” 

szövegre módosítja, 
◦ az 1-3. pontok végrehajtásának határidejét – a dokumentumok 

módosítására vonatkozó rendelkezés törlése mellett – az alábbiak szerint 
módosítja: 
Határidő: - a birtokbavételre: 2018. július 1. 

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

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. szeptember 28-án 
megkötött helyiségbérleti szerződés 4. pontjában szereplő bérleti jogviszony 
véghatáridejét 2018. június 30-ra módosítja és felhatalmazza a polgármestert, 
hogy – a jelen határozat mellékletét képező – módosított helyiségbérleti 
szerződés 1. számú módosítását aláírja.” 
 

Felelős:        - a határozat végrehajtásáért:  
                       a polgármester 
                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő:      - a bérleti szerződés aláírására: 2017. december 29. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 4. pontjának 

véghatáridejét az alábbiak szerint módosítja: 
 „Határidő: 2018. január 31.” 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
40. Javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat 

ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
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               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
     Meghívott:  Báló Ottília, a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója       
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a gyermekek átmeneti otthona kötelező 
önkormányzati feladat ellátására megkötött feladatellátási szolgáltatási 
szerződés módosítására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
813/2017. (XII.14.) határozata 

a gyermekek átmeneti otthona kötelező önkormányzati feladat ellátására 
megkötött feladatellátási szolgáltatási szerződés 2. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fészek Gyermekvédő 

Egyesülettel (2030 Érd, Karolina u. 3.) – a gyermekek átmeneti otthona kötelező 
önkormányzati feladat ellátására – 2014. november 25-én megkötött és 2017. 
március 7-én módosított feladatellátási szolgáltatási szerződés 4.7. pontjának a 
módosításához a határozat melléklete szerint hozzájárul. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező 2. számú módosító szerződés aláírására. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                     a polgármester 

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. január 10. 

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

határozatot küldje meg a Fészek Gyermekvédő Egyesület igazgatója részére.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                    a polgármester 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2017. december 22.  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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41. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros Intézmény működésének 
törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 Intézmény igazgatója       

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
Intézmény működésének törvényességi ellenőrzéséről készült 
megállapítások elfogadására.  
 
Aki támogatja, kérem, szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

814/2017. (XII.14.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény működésének 

törvényességi ellenőrzéséről készült megállapítások elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény működéséről szóló, 2017. november 14-én kelt 
ellenőrzési jelentésbe foglaltakat elfogadja és megállapítja, hogy az intézmény 
a hatályos ágazati jogszabályoknak megfelelően működik. 

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

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatójának. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő: 2017. december 22. 
 
42. Javaslat a HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal kötött megbízási 

szerződés módosítására és a 11. sz. gyermek háziorvosi körzet ápolói 
feladatainak ellátására Sándor-Varga Erikával megbízási szerződés 
megkötésére 
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 
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Meghívott:  Dr. Tükör Gyula orvos 
                    Sándor-Varga Erika ápoló 
                    Dózsáné dr. Sasvári Ildikó FMKH DJH népegészségügyi 
  osztályvezető       

  
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal 
kötött megbízási szerződés módosítására és a gyermek háziorvosi körzet 
ápolói feladatainak ellátására Sándor-Varga Erikával megbízási szerződés 
megkötésére.  
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

815/2017. (XII.14.) határozata 
HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal kötött megbízási szerződés 

módosításáról és a 11. számú gyermek háziorvosi körzet ápolói feladatainak 
ellátására Sándor-Varga Erikával megbízási szerződés megkötéséről 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a HELIX Egészségügyi 
Betéti Társaság (képviseli: dr. Tükör Gyula) között 2015. június 23-án létrejött 
megbízási szerződés a jelen határozat 1. melléklete szerinti formában és 
tartalommal módosuljon.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 11. számú gyermek 

házi-orvosi körzet ápolói feladatainak helyettesítéssel történő ellátására 
vonatkozó – a jelen határozat 2. sz. mellékletét képező – megbízási szerződést. 
A kötelezettségvállalás fedezetét a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől 
kapott finanszírozás biztosítja. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a HELIX Egészségügyi Betéti Társasággal kötött a határozat 1. 
mellékletét képező megbízási szerződés 3. számú módosítását és az egységes 
szerkezetű megbízási szerződést, valamint a határozat 2. mellékletét képező 
Sándor-Varga Erikával kötött megbízási szerződést aláírja és a HELIX 
Egészségügyi Betéti Társaság képviselőjét és Sándor-Varga Erikát a határozat 
megküldésével tájékoztassa a testület döntéséről.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. január 10. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

és 2. pontban felsorolt megbízási szerződések 1-1 példányát küldje meg a Fejér 
Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya 
és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 

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

Határidő:  2018. január 19. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

43. Javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi 
koncertek tartásáról kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére 
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:  Stermeczki András, evangélikus lelkész 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Dunaújvárosi Evangélikus 
Egyházközösséggel templomi koncertek tartásáról kötött együttműködési 
megállapodás felülvizsgálatára, új megállapodás megkötésére. Aki 
támogatja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! Bocsánat! Dr. 
László Borbála kért szót! 
 

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Itt a támogatási összeg 
kipontozva szerepelt a határozati javaslat tervezetében. A szakbizottságok 
500.000 forint támogatási összeggel tárgyalták, és támogatták a 
javaslatot. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Ötszázezer? Jól értettem? 
 

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető: 
 
Igen. 

 
Gombos István alpolgármester: 

 



91 
 

Jó. Tehát akkor ezzel a módosítással, kiegészítéssel, aki az 500.000 
forintos támogatással támogatja, az kérem az igen gomb megnyomásával 
jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

816/2017. (XII.14.) határozata  
a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról 

kötött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatára, 
új megállapodás megkötésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felülvizsgálta Dunaújvárosi 

Evangélikus Egyházközséggel templomi koncertek tartásáról kötött 
Együttműködési megállapodást, a felülvizsgálat eredményeként a jelen 
határozat mellékletét képező új 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 28. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal 

arra, hogy a Dunaújvárosi Evangélikus Egyházközség részére a 2018. évi 
költségvetési rendeletébe 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 28. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 

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.) 
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44. Javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány XXII. Csángó Bál 
támogatására irányuló kérelmének elbírálására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Meghívott:  Tárnok Mária, a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány 
                    kuratóriumi elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány XXII. Csángó Bál támogatására irányuló kérelem elbírálására.  
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, az „A”, igen gomb, tehát „A”, igen! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
817/2017. (XII.14.) határozata 

a Kisebbségekért – Pro  Minoritate Alapítvány XXII. Csángó Bál 
támogatására irányuló kérelmének elbírálásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kisebbségekért – Pro Minoritate 

Alapítványt 400.000,- Ft, azaz négyszázezer forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesíti a XXII. Csángó Bál támogatására, a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés feltételei alapján. 

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

Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló rendeletében fedezetet biztosít.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvánnyal 
a határozat mellékletét képező támogatási szerződést írja alá, továbbá jelen 
határozat alapján 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 humán szolgáltatási osztály osztályvezetője  
                    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére:  2017. december 29. 
                  - a szerződés aláírására: 2018. január 31. 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. 
évi költségvetés összeállítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:   2018. évi költségvetés összeállításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
45. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és 

támogatási szerződés módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Vígh György, a DPASE elnöke 
                    Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött 
kölcsönszerződés és támogatási szerződés módosítására. I. és II.-re külön 
szavazunk. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Én azt szeretném megkérdezni, hogy sikerült-e 
az egyesülettel leülni tárgyalni abban a kérdésben, hogy hogyan tovább a 
sport a városban. Erről az elmúlt időszakban nem sokat hallottam. Arról 
volt szó, hogy október 31-ig sikerül itt valami egyezséget kötni, hogy itt a 
hitelek és egyebekkel, vagy esetleg az önkormányzat átveszi az 
egyesületeket vagy egyéb. Tudnánk-e erről valamit kapni akár 15 napon 
belül írásban. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Én azt gondolom, hogy a bizottságok, jelen 
esetben az ifjúsági és sportbizottság vélhetően foglalkozott ezzel a 
kérdéssel. De természetesen önnek 15 napon belül a tájékoztatást meg 
fogjuk adni. Ettől függetlenül kérem önöket, aki támogatja a napirendi 
pontot, a I.-re szavazunk először. Barta Endre képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
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Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Csak szeretném jelezni, 
hogy ott sem kaptunk tájékoztatást az oktatási és sportbizottságon. 
Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Jó, köszönöm. Akkor most szavazunk a I.-re! 
 

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

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

818/2017. (XII.14.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 

tartozásátvállalási szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2014. november 24-
én a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 Dunaújváros, 
Pálhalma 1.) kötött tartozás átvállalási szerződésben szereplő 80.000.000,- Ft kölcsön 
visszafizetési határideje 2017. október 31-ről 2018. január 31-re módosuljon, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. december 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

II. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

819/2017. (XII.14.) határozata 
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2009. március 17-én 
a Dunaferr Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) kötött támogatási 
szerződésben szereplő 50.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési 
határideje 2017. október 31-ről 2018. január 31-re módosuljon, egyben felhatalmazza 
a polgármestert a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2017. december 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
46. Javaslat a dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések 

meghozatalára – a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme  
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 

Meghívott:  Pető Zsolt, a Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
 Szakosztály elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez 
szükséges döntések meghozatalára, a Dunaferr SE Kajak-kenu 
szakosztály kérelme alapján. Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, 
az igen gomb megnyomásával jelezze! Elnézést! „A” és „B” határozati 
javaslat van. 
 
És akkor a „B” határozati javaslatot! 
 

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

 
(A szavazás után Szabó Zsolt képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, nem szavazott 2 fő, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

820/2017. (XII.14.) határozata  
a dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések meghozataláról- 

a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme 
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1. DMJV Közgyűlése megismerte a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztálya által, a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező 
dunaújvárosi csónakház ingatlanon, mindösszesen bruttó 92.000.000,- Ft 
értékben tervezett, a határozat mellékletében rögzített tartalmú beruházások 
körét. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata 65.000.000,- Ft összeg erejéig Támogatási 
szerződést kössön a Magyar Kajak-Kenu Szövetéséggel azzal, hogy a tervezett 
beruházások elvégzéséhez oly módon járul hozzá, hogy az ingatlan tulajdonjogi 
szempontból jelen közgyűlési határozat kiadásakor fennálló jogi sorsát osztja 
mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik 
Könyvének V. címe XVIII. fejezetének egyéb jogcíme esetén, ennek alapján 
közös tulajdon nem létesül, a beruházás, mint vagyonelem, a műszaki 
átadással egyidejűleg kerül az Önkormányzat könyveibe, az Önkormányzattal 
szemben a Dunaferr Se és a Magyar Kajak-Kenu Szövetség megtérítési 
igénnyel nem élhet. DMJV Önkormányzata vállalja, hogy a határozat keltétől 
számított minimum 15 évig a szóban forgó ingatlant a kajak- kenu sport céljára 
rendelkezésére bocsájtja, azzal, hogy a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztályát 
ingyenes használat a sportlétesítményre nem illeti meg. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése bruttó 27.000.000,- Ft, azaz 

Huszonhétmillió forint összeget kíván biztosítani a határozat 1. pontjában 
megjelölt munkálatokhoz. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség által megküldött Támogatási szerződést 
aláírja, továbbá a közbeszerzési eljárás lezajlását követően a határozat 3. 
pontjában megjelölt összeg erejéig szerződést kössön a nyertes kivitelezővel, 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

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

1., 2. 3. és 4. pontban meghatározott döntésről értesítse a Dunaferr SE Kajak-
Kenu Szakosztálya elnökét. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásért: 

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

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

                - a Támogatási szerződés megkötésére: a szerződés tervezetének a 
                           Magyar Kajak-Kenu Szövetségtől az önkormányzathoz történő 
                           megérkezését követő 8 napon belül 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy bruttó 

27.000.000,- Ft, azaz Huszonhétmillió forint kötelezettségvállalást a 2018. évi 
költségvetés tervezésekor vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
             - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője     

Határidő: 2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
47. Javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola által a Dunaújváros, Jókai u. 

19. szám alatti ingatlanon végzett felújítások értékének bérleti díjként 
történő elfogadására  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Dr. Kántor Károlyné, a Dunamenti Regionális Népfőiskola elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Dunamenti Regionális Népfőiskola által a 
Dunaújváros, Jókai út 19. szám alatti ingatlanon végzett felújítások 
értékének bérleti díjként történő elfogadására. És akkor a napirendre 
szavazunk! 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
821/2017. (XII.14.) határozata  

a Dunamenti Regionális Népfőiskola által a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti 
ingatlanon végzett felújítások értékének bérleti díjként történő elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 
2017. május 31. napjára felmondta a Dunamenti Regionális Népfőiskolával 
(továbbiakban: Népfőiskola) kötött, a 2400 Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó bérleti szerződést és arról, hogy a Népfőiskolának 
2.854.000,- Ft lejárt esedékességű bérleti díj tartozása van. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a 

Népfőiskola által készített és az előterjesztés mellékletét képező, jelen határozat 
1. pontjában meghatározott ingatlanon végzett beruházások és karbantartások 
elszámolását és beszámítja az 1. pontban meghatározott bérleti díjba a 
felújítások értékét 2.524.067,- Ft összegben, egyúttal úgy határoz, hogy a 
felújítás értéke és a bérleti díj tartozás közötti különbözetet, azaz 329.933,- Ft 
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összegű követelését elengedi és jóváhagyja a könyvviteli mérlegből történő 
kivezetését. 

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

meghatározott különbözetre forrást biztosít 329.933,- Ft összegben az 
önkormányzat 2017. évi költségvetése bevételi kockázati tartalék során. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a határozat 3. pontjában foglaltak szerint, 
egyúttal felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

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

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  a 2017. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
48. Javaslat a KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre vonatkozó tarifamódosítás 

elutasítására, valamint a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. 2017. évi várható eredményének megismerésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Németh Tamás, a KNYKK Zrt. vezérigazgatója  
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a KNYKK Zrt. által javasolt 2018. évre 
vonatkozó tarifamódosítás elutasítására, valamint a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi várható eredményének 
megismerésére. I. és II. határozatokat tartalmaz a napirend. Szabó Zsolt 
képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
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Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
régóta mondom, hogy nem elég csak így helyenként megismerni az 
eredményt, szavazni arról, hogy a hiányt, azt mi befizetjük, hanem ideje 
lenne annak, hogy valami strukturális gondolkodás legyen arra, hogy 
hogyan lehet vonzóbbá tenni a közösségi közlekedést Dunaújvárosban. 
Mi, a Párbeszéd Magyarország dunaújvárosi csapatával már többször 
tettünk erre javaslatokat jobb menetrenddel, időalapú menetjegy 
vásárlásának a lehetőségével és hasonlókkal. Én kérem azt, hogy már 
tényleg vizsgáljuk meg ezeknek a módosításoknak a bevezetésének a 
lehetőségét, hiszen itt lenne az ideje, hogy egy vonzóbb közösségi 
közlekedést nyújtsunk a dunaújvárosi lakóknak. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr, azt hiszem, pontosan erről fogunk most szavazni. 
Tehát a későbbiekben az ön által elmondott gondolatok 
figyelembevételével reményeink szerint helyes útra terelődik a szervezet 
egysége. Tehát akkor I.-re fogunk most szavazni! Tóth Kálmán képviselő 
úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Nagyon szépen köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Hát, nekem 
van egy képviselői indítványom beadva, hogy a 13-as buszt vissza kéne 
állítani a Béke városrészbe, és azt hiszem, a Hingyi úr is arról beszélt 
múltkor, hogy a 22-es, 29-es buszos gondjaink vannak ott Újtelep 
környékén. Bízok benne, hogy hamarosan ezek a problémák meg fognak 
oldódni, mert elég nagy gondot jelent, hogy a városban a 40-es busszal pl. 
több mint háromnegyed óráig körbejárjuk a várost, mire a Béke 
városrészbe kijutunk. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Jó. Köszönöm, képviselő úr, de ugyanazt tudom elmondani, pont ezt 
erősítjük meg. És akkor a I.-re szavazunk. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
822/2017. (XII.14.) határozata  

a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 
2017. évi várható eredményének megismerésére 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által elkészített tájékoztatóját a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város helyi autóbusz-közlekedésének 2017. évi várható eredményéről 
megismerte a határozat mellékletében csatolt tartalom szerint, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

II. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

823/2017. (XII.14.) határozata 
állásfoglalás kialakítására a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 

Központ Zrt. által benyújtott menetdíj módosításának tárgyában 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a határozat 1. számú 
mellékletében csatolt tarifaemelési javaslatot. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
49. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2017. 

(XI.17.) határozata figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a 
Mobilissimus Kft. által elkészített pályázati kiírás elfogadására  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Gertheis Antal, a Mobilissimus Kft. ügyvezetője  
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének határozata figyelembevételével az autóbusszal végzett 
menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával 
kapcsolatban, a Mobilissimus Kft. által elkészített pályázati kiírás 
elfogadására. Kérem, szavazzunk, aki támogatólag gondolja! Bocsánat! 
„A”, „B”. Igen. 
 
A „B”-t teszem fel szavazásra! Köszönöm. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

824/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 738/2016. (XI.17.) határozata 

figyelembevételével, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, 
a Mobilissimus Kft. által elkészített pályázati kiírás elfogadására 

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

vállalkozási szerződés alapján megbízta – melyet 2017. 06. 19-én módosítottak 
– a Mobilissimus Kft.-t az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatos pályázati kiírás 
elkészítésével, és kinyilvánítja, hogy a határozat 1., 2. és 3. mellékleteként 
csatolt dokumentumokat megismerte. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiakat kívánja módosítani a 

határozat 3. számú mellékletében csatolt pályázati kiírás alább jelzett részeivel 
kapcsolatosan: 

- a Pályázati kiírás mellékletében található Közszolgáltatási szerződéstervezet 
mellékletében található, Kötbértételeket tartalmazó, 4. számú mellékletének 
„Hangos utastájékoztatás elmulasztása vagy nem megfelelő megvalósítása a 
járművön.” részét törölni szükséges; 

 
-  a Pályázati kiírás mellékletében található Közszolgáltatási szerződéstervezet 
mellékletében található 4. számú melléklet I. Mennyiségi kötbérek „6. 
Sajáthibás, személyi sérülés nélküli, vagy 8 napon belül gyógyuló személyi 
sérüléssel járó baleset: 250 000 (járművek által együttesen teljesített) hasznos 
kkm teljesítményenként 1 db-ot meghaladó esetekben 250 000 Ft / esemény.  
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7. Sajáthibás, 8 napon túl gyógyuló vagy súlyosabb személyi sérüléses baleset: 
500 000 (járművek által együttesen teljesített) hasznos kkm teljesítményenként 
1 db-ot meghaladó esetekben 500 000 Ft / esemény.” szövegrészt törölni 
szükséges; 
- a Pályázati kiírás mellékletében található Közszolgáltatási szerződéstervezet 
mellékletében található 4. számú melléklet II. Minőségi kötbérek 5-6. pontja 
esetén ne a napi összes menet összegének 30 %-a legyen a kötbér, hanem az 
adott minőségi kifogással érintett járműre vonatkozzon, vagyis „5. A kötbér 
mértéke a minőségi kifogással érintett jármű, adott menetre jutó ellentételezés 
nettó összegének 30%-a a következő esetekben:” és „6. A kötbér mértéke a 
minőségi kifogással érintett jármű, adott menetre jutó ellentételezés nettó 
összegének 50%-a a következő esetekben:” szövegrészek alkalmazása 
szükséges. 
 
- a Pályázati kiírás VIII.2. A Szolgáltató kötelezettségei pontjának „Minden – a 
szolgáltatásban résztvevő - jármű utasterében olvashatóan fel kell tüntetni az 
útvonalat, megállóhelyeket feltüntető ismertetőt.” szövegrészt törölni szükséges. 
 
- a Pályázati kiírás VIII.2. A Szolgáltató kötelezettségei pontba “A Szolgáltató 
köteles a szolgáltatásban részt vevő autóbuszokba beszerelni olyan nagy GPS 
alapú helymeghatározó és járműkövetésre alkalmas készüléket, mellyel a 
járművek járatvégzés közbeni helyzete utólagosan is visszaellenőrizhető, 
nyomtatott formában és elektronikusan is eltárolható.” szövegrészt szükséges 
beépíteni. 

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

határozat 3. számú mellékletében csatolt pályázati kiírás, a határozat 2. 
pontjában jelzett javításokat követően, a pályázati felhívás megjelentetéséhez 
szükséges lépéseket tegye meg. 

 
4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat 2. számú 

mellékleteként csatolt pályázati felhívást és a határozat 3. számú mellékleteként 
csatolt pályázati kiírás dokumentumait, egyben felkéri a polgármestert a 
határozat közlésére és a Mobilissimus Kft. által előkészített pályázati felhívás 
megjelentetéséhez szükséges lépések megtételére a határozat 2. pontjában 
jelzett módosítások átvezetését követően. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Mobilissimus Kft. által 

elkészített, a határozat 1., 2., és 3. számú mellékleteit, az Önkormányzat és a 
Moblissimus Kft. között 2017. február 07-én kelt vállalkozási szerződés 
teljesítéseként elfogadja, és megállapítja, hogy teljesítés alapján a Mobilissimus 
Kft. végszámla kiállítására jogosult, egyben utasítja a polgármestert, hogy a 
vállalkozói díjnak fennálló részének átutalásához szükséges lépéseket tegye 
meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a pályázati kiírás meghirdetésére: 2018. január 31. 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
50. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Turisztikai Nonprofit Kft. 2018. évi 

munkatervének elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. 
                    ügyvezetője  

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai 
Nonprofit Kft. 2018. évi munkatervének elfogadására.  
 
Aki támogatja, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

825/2017. (XII.14.)  határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

2018. évi munkatervének elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja jelen 

határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
(2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A.) által és az önkormányzat, valamint a 
társaság között fennálló közfeladat ellátási szerződésben meghatározottak 
szerint elkészített 2018. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság 
2018. évi közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 95.200.000,- Ft. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen 

határozat közlésére. 
 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                           a polgármester       
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a vagyonkezelési osztály vezetője                       
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                           megküldést követő 8 napon belül 
             
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezésekor 
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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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
51. Javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására 

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

A következő napirendi pont, javaslat a Dunanett Nonprofit Kft. alapító 
okiratának módosítására.  
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

826/2017. (XII.14.) határozata  
a DUNANETT Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról 

 
1. DMJV Közgyűlése a DUNANETT Nonprofit Kft. Alapító Okirata módosítására az 

alábbi rendelkezést fogadja el: 
 

Az alapító okirat 20. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„A társaság ügyvezetője, 2017. június 01. napjától, 2018. május 31. napjáig tartó 
határozott időtartamra önálló, korlátozásoktól mentes képviseleti jogosultsággal 
- Ferencz Kornél” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a jelen határozat alapján előkészített alapító 
okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására. 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              

                a polgármester 
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              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                         a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

                - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
52. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosítására 

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

A következő napirend, javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. alapító 
okiratának módosítására. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

827/2017. (XII.14.) határozata  
a DUNANETT Vagyonkezelő Kft. alapító okiratának módosításáról 

 
1. DMJV Közgyűlése a DUNANETT Vagyonkezelő Kft. Alapító Okirata 

módosítására, az alábbi rendelkezéseket fogadja el: 
- Az alapító okirat 2. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„2. A TÁRSASÁG ALAPÍTÓJA 
Cégnév: DUNANETT Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):Cg.07-09-004838 
Adószám: 11454276-2-07 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Budai Nagy Antal u. 2. 
Képviseletre jogosult neve:  Ferencz Kornél 
 ügyvezető” 
 
- Az alapító okirat 11.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„11.1. A társaság ügyvezetője: 
Név:  Ferencz Kornél 
Az ügyvezetői megbízatás határozott időre szól. 
A megbízatás kezdő időpontja:  2017. június 01. 
A megbízatás lejárta: 2018. május 31. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá utasítja a DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Ferencz 
Kornélt, a jelen határozat alapján előkészített alapító okirat módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              

               a polgármester, 
      a DUNANETT Nonprofit Kft ügyvezetője  
             - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

                - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
53. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) 

határozata módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szemenyei István, a DKKA-Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
 Akadémia Nkft. ügyvezetője 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A következő napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) határozatának módosítására.  
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
828/2017. (XII.14.) határozata 

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

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 506/2017. (VI.27.) közgyűlési 

határozat 1. és 2. pontját következőképpen módosítja: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 
Székesfehérvári Törvényszék, mint Cégbíróság által a cégjegyzékbe bejegyzett 
DKKA-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság (székhelye: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 2-4.; Cg.07-09020044; 
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adószám: 2-3188118-2-07) jegyzett tőke összege 292.900 e Ft, saját tőke 
összege 70.440 e Ft. 

 
  2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdésének 2. pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, 
hogy a DKKA-Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság törzstőkéjét veszteségrendezés céljából az 
eredménytartalék javára 292.900.000,- Ft-ról 3.000.000,- Ft-ra leszállítja. A 
törzstőke-leszállítás mértéke: -289.900.000,- Ft, leszállított törzstőke nagysága: 
289.900.000,- Ft, a törzstőke leszállítása után az önkormányzat törzsbetétje: 
3.000.000,- Ft, a lekötött tartalék 100.000.000,- Ft.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

törzstőke leszállításáról szóló, határozat mellékeltét képező alapító okirat 
módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                        a polgármester 
         - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését   
                   követő 8 napon belül           
                 - az alapító okirat módosítás és a módosítással egységes 
                   szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására: a határozat közlését 
                   követő 30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
54. Javaslat a hivatal “C” épületének tetőszigetelés cseréjére a DVG Zrt. 

közreműködésével  
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 napirend, javaslat a hivatal „C” épületének tetőszigetelése 
cseréjére a DVG Zrt. közreműködésével. Aki támogatja, jelezze! Bocsánat! 
Szabó Zsolt képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
szeretném megkérdezni, hogy ez, amit le fogunk cserélni szigetelés, ez 
már egyszer a főtér rekonstrukciónál ki lett-e cserélve, vagy ez akkor nem 
lett kicserélve, és most lesz kicserélve. Köszönöm! 
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Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Erre most nem tudom természetesen választ adni, de… 
Jelezte valaki? Mert nem látom. Tehát akkor nem lett kicserélve, ha jól 
értettem. Képviselő úr! Elfogadja a választ? Köszönöm. Akkor most a 
napirendre szavazunk. 
 
Tehát, aki támogatja, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

829/2017. (XII.14.) határozata  
a Hivatal „C” épületének tetőszigetelés cseréjéről 

a DVG Zrt. közreműködésével 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt.-t, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala „A” épületében esőzéskor tapasztalható 
szivárgás okát feltárja és a vizsgálati-mérési eredmények alapján a szükséges 
munkák elvégzésére vonatkozó árajánlatát küldje meg önkormányzat részére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala „C” épületének tetőszerkezete DVG Zrt. általi 
felújítását bruttó 9.017.898,- Ft keretösszeg erejéig, egyúttal felhatalmazza a 
polgármestert a DVG Zrt. által elkészített vállalkozási szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

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

és az Önkormányzat között 2008. november 2-án Megállapodás jött létre az 
energetikai üzemeltetés szervezési és vállalkozási szerződésből fakadó pénzügyi 
elszámolására, mely alapján az Önkormányzat 9.017.898,- Ft-ot az önkormányzati 
intézményeken végzett beruházás elszámolásakor köteles megfizetni a DVG Zrt. 
részére.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - tekintettel arra, hogy a 

Megállapodásban megjelölt beruházásteljesítés nem történt meg - úgy határoz, 
hogy jelen határozat 3. pontjában hivatkozott Megállapodást a szerint módosítja, 
hogy a DVG Zrt. részére az Önkormányzat megfizet 9.017.898,- Ft-ot jelen 
határozat 1. pontja szerint elvégzett munkáért, miután Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való 
megtörténtét. 

 
5. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 2. pontjában megjelölt 

munkára 9.017.898,- Ft összegben forrást biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város 
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Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről és végrehajtási szabályairól szóló 
6/2017. (II.17.) költségvetésének 5.b. melléklet Intézményi tartalék során. 

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

vezérigazgatóját a határozat 2. pontjában hivatkozott vállalkozási szerződés 
előkészítésére, valamint felhatalmazza a polgármestert jelen határozat mellékletét 
képező Megállapodás módosítás aláírására és 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 Megállapodás módosítás aláírására: a határozat érintettekkel való  
                       közlését követő 30 napon belül 
 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 1. 

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

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
55. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 

üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére, valamint a 2018. évi 
beruházásokra vonatkozó terv megtárgyalására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

            
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, 
DVG Zrt. általi üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítésére, valamint 
a 2018. évi beruházásokra vonatkozó terv megtárgyalására. I. és II.-t 
tartalmaz a napirend.  
 
Aki a I.-t támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

830/2017. (XII.14.) határozata  
az önkormányzat tulajdonában álló üdülők, DVG Zrt. általi 

üzemeltetéséből eredő különbözet megtérítéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét 
képező, a DVG Zrt. elszámolását a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata tulajdonában álló, siófoki 3572 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, a 
harkányi 1892 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, valamint a balatonkenesei 8174 
hrsz.-ú, üdülő megnevezésű ingatlanok 2017. évi üzemeltetésével 
kapcsolatosan, egyben kinyilvánítja, hogy az üzemeltetésből eredő 9.340.867,- 
Ft + Áfa, azaz bruttó 11.862.901,- Ft összeget megtéríti számla ellenében az 
üzemeltető részére az üzemeltetési szerződésekben foglaltak szerint, valamint 
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

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

Határidő:  a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra  
                 érkezésétől számított   8 napon belül 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 
meghatározott költségekre forrást biztosít a 2017. évi költségvetés 5. melléklet 
vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások sora terhére. 

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

pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2017. évi költségvetés soron következő 
módosításakor 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 módosításáért: 

                   a jegyző 
                       - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                         közreműködésért: 

         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője     
Határidő:  2017. évi önkormányzati költségvetés soron következő 

                           módosításának időpontja 
 
Gombos István alpolgármester: 
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Aki a II.-t támogatja, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

831/2017. (XII.14.) határozata  
az önkormányzat tulajdonában álló üdülők 2018. évi beruházásokra 

vonatkozó terv megtárgyalásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. az 
önkormányzat tulajdonában álló, siófoki 3572 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, a 
harkányi 1892 hrsz.-ú, üdülő megnevezésű, valamint a balatonkenesei 8174 hrsz.-
ú, üdülő megnevezésű ingatlanokra vonatkozó 2018. évi beruházási tervét az 
alábbiak szerint: 

 
1. Siófok, Türr István u. 3. (3572 hrsz.) 
Tároló faház építés, telepítés 3x3 m  bruttó 640.000,- Ft 
Nagyméretű hűtőszekrény beszerzés   bruttó 200.000,- Ft 
 
2. Harkány, Berek u. 52. (1892 hrsz.) 
Tároló faház építés, telepítés 3x2 m  bruttó 540.00,- Ft 
 
3. Balatonkenese, Alteleki u. 17. (8174 hrsz.) 
3 db új apartman faház külső felújítása  bruttó 10.500.000,- Ft 
3 db apartmanház belső felújítása (lambériázás, gipszkartonozás) 
                                                                             bruttó 4.800.000,- Ft 
Üdülő területén játszótéri eszközök bontása, újak telepítési munkái   
                                                                             bruttó 1.600.000,- Ft 
Járdalapok helyreállítása bruttó 800.000,- Ft 
Fa viráglugasok elbontása, terület helyreállítása bruttó 100.000,- Ft 
Összesen:       bruttó 19.180.000,- Ft 

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

meghatározott feladat ellátására bruttó 19.180.000,- Ft-ot, valamint 
eszközbeszerzésre további bruttó 2.000.000,- Ft összeget biztosít a 2018. évi 
költségvetésben. 

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

költségeit a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály által történő átvételét, és a 
műszaki tartalom teljesítési igazolását követően fizeti meg a DVG Zrt. részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáéért 
       a polgármester 
       a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 

                            követő 8 napon belül 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, az 1. 
2. és 3. pont figyelembevételével a DVG Zrt. által előkészített vállalkozási 
szerződés aláírására az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérése mellett. 

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

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

pontban jelzett 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 tervezésének előkészítésében való közreműködésért: 

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

56. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. és az önkormányzat 
között fennálló egyes megbízási, vállalkozási, üzemeltetési és őrzési 
szerződések meghosszabbítására 
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 a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt. és az önkormányzat között fennálló egyes megbízási, vállalkozási, 
üzemeltetési és őrzési szerződések meghosszabbítására. Itt a határozati 
javaslatok egytől tizenegyig lesznek, úgyhogy külön fogunk szavazni I.- 
XI.-ig. Barta Endre képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
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Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt 
szavaznánk, nem kívánok végigmenni mind a tizenegy épületen, de az jól 
látható, hogy ezek a szerződések minden esetben emelkedésről szólnak 
tizenkettőtől valahol majdnem hatvan százalékos emelésig. Szeretném 
egyrészt megkérdezni, hogy mi ennek az oka. Egyetlenegy példát hadd 
kérdezzek, de nyilván végig lehetne menni többen, ott van pl. a 
Népfőiskola a Jókai utcában, amiről már többször beszéltünk. A tavalyi 
évben az egy lakott épület volt, tele értékes dologgal. Jelen pillanatban 
üresen áll, le lett szedve róla a riasztóberendezés, ahogy ezt már Tóth 
Kálmán képviselő úrtól hallottuk. 40%-kal fogunk többet fizetni az őrzésére 
úgy, hogy üresen van. Egyrészt ennek mi az oka, illetve, hát a többinek is, 
nyugodtan, tehát ez a tizenkettőtől hatvan százalékosig szeretném 
megkérdezni, hogy ki számolta ezt ki, hogy jött ki ez az eredmény, és 
miért ez jött ki. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Jó, köszönöm, 15 napon belül természetesen. Akkor bocsánat! Szepesi 
alpolgármester úré a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Igaza van, képviselő úr, én 
is mikor láttam az előterjesztést a hivatal részéről, kicsit meghökkentem, 
de utánajártunk, és az az oka, hogy eddig egy alvállalkozó cég csinálta ezt 
az egészet, közfoglalkoztatottak, ugye minden embert be szeretne a 
magyar kormány állítani a munkába, és nem közfoglalkoztatni. És ezért 
most már nem közfoglalkoztatottak végzik, hanem rendes nyolcórás 
munkaidőben felvett alkalmazottak, akik rendelkeznek megfelelő 
vagyonőri végzettséggel. Ez a díj úgy lett kikalkulálva, hogy a minimálbér 
felszorozva a garantált minimálbérrel, és ezekben, ebben a díjban benne 
van a délutáni és éjszakai pótlék is. Tehát igaza van, első látásra nagyon 
sok, de ez mind törvényi változásból adódott. Köszönöm. 
 

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

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Én azt gondolom, hogy ezt a választ 
el kell, hogy fogadjuk, nincs ezzel semmi gond, világos, hogyha valakit a 
munka világába beleszövünk, akkor fizetnünk kell érte. De azt sok esetben 
nem értem meg, hogy a mai világban, amit már műholdon keresztül lehet 
védeni épületeket kívülről-belülről, hogy miért nem térünk át arra a 
rendszerre, hogy ezeket az épületeket őrző-védő szolgálat kihívásával 
tudnánk végezni. Tehát azt gondolom, sokkal olcsóbba kerülne. Csak a 
példát szeretném mondani, és nem bántva senkit, akár a Népfőiskolát. El 
fogunk költeni rá 21 millió forintot az őrzésére. Egy jó rendszer kiépítése, 
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ha a legszebbet, a legjobbat szeretném megvalósítani, kb. olyan hét-
nyolcmillió forintba kerülne, ami kívülről, hogyha már odamegy valaki, már 
jelez, ha belülre belép valaki, már csörög, és egyebekkel. Én nagyon 
kérem a DVG Zrt.-t tiszteletben tartva azt, hogy persze a munkavállalókat 
alkalmazzuk, ezeket vizsgáljuk meg. Nagyon jó példa volt erre a Szalki-
szigeten lévő, ha jól emlékszem, a KOM-nak a házának a tartása, ami 
tulajdonképpen át lett alakítva. Egy darabig őriztük, utána be lett szerelve 
a riasztórendszer, azóta pedig már csak figyelőrendszer működik. Jó 
lenne erre áttérni, mert azt hiszem, a költségvetésünkben tíz, akár öt-
hatmillió forint is sokat jelentene. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Szepesi Attila alpolgármester úré a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő Úr! 
Maximális egyetértünk önnel, mi is vizsgáljuk ezt a lehetőséget. Az idő 
rövidsége miatt nem tudtuk ugye meghirdetni a riasztó beszerelését. Meg 
fogjuk oldani a januári közgyűlésre, felülvizsgáljuk, a közgyűlés elé fog 
kerülni ez a komplex megoldás, amit ön mondott, mert mi is egyetértünk 
vele. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, alpolgármester úr. Ezek után egytől tizenegyig szavazunk.  
 
Tehát, aki támogatja az I. határozati javaslatot, az kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

832/2017. (XII.14.) határozata 
az Önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. között fennálló 

ingatlan -és vételhátralék kezelési faladatok ellátása tárgyban kötött 
megbízási szerződések módosításáról 

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

Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. ingatlankezelési tevékenységére vonatkozó 
megbízását 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja. A megbízási díj 
2018. január 01. napjától jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
megbízási szerződében foglaltaknak megfelelően, bruttó 8.722.270,- Ft/év.  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. vételhátralék kezelési tevékenységére 
vonatkozó megbízását 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja. A 
megbízási díj 2018. január 01. napjától jelen határozat 2. számú mellékletét 
képező megbízási szerződében foglaltaknak megfelelően, bruttó 2.743.200,- 
Ft/év.  

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit 
képező megbízási szerződések aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

                     - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
         
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. és 2. 

pontokban foglalt 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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   

Határidő:  2018. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
II. 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
833/2017. (XII.14.) határozata 

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 
a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, 1449/5 hrsz.-ú és 1460 hrsz.-ú ingatlanok 

őrzése tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. megbízását 

meghosszabbítja 2018. december 31. napjáig a dunaújvárosi 1449/4 hrsz.-ú, 
kivett „Malom, Műemlék v. Kúria, Irodaház” megnevezésű, Magyar út 35. szám 
alatti és a dunaújvárosi 1449/5 hrsz.-ú kivett „beépítetlen terület” megnevezésű, 
Petőfi S. u. 13. szám alatti és a dunaújvárosi 1460 hrsz.-ú, kivett „lakóház, 
udvar” megnevezésű, Magyar út 31. szám alatti ingatlanok őrzés-védelmi, 
valamint porta- és járőrszolgálat feladatok ellátása tárgyban. A 24 órás 
szolgálatot a DVG Zrt. 1 fővel látja el 1.950,- Ft+Áfa/fő óradíjért. A vállalkozási 
díj 17.082.000,- Ft+Áfa/év, azaz bruttó 21.694.140,- Ft/év. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
vállalkozási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

                        a polgármester                                    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

                - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                           30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                      - a költségvetés tervezéséért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
834/2017. (XII.14.) határozata 

az Önkormányzat és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
között fennálló Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetése és 

karbantartása tárgyban kötött üzemeltetési szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. a 
dunaújvárosi 325 hrsz.-ú, természetben a Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt 
található, Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére és karbantartására vonatkozó 
megbízását 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja, az önkormányzat 
bruttó 241.500.000,- Ft/év üzemeltetési díjat - mely összeg tartalmazza az 
uszoda 2018. évi közüzemi díjait - biztosít a DVG Zrt. részére. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési szerződés aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

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

Határidő:  - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  
    követő 8 napon belül 

                             - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                                  30 napon belül 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                      - a költségvetés tervezéséért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Gombos István alpolgármester: 
 
IV. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

835/2017. (XII.14.) határozata 
 a Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5.sz. és 

a Petőfi S. u. 5. szám alatti 2.sz. posták üzemeltetése tárgyban kötött 
üzemeltetési és haszonkölcsön szerződések módosításáról 

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

Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti 5. sz. és a Petőfi S. u. 5. szám alatti 2. 
sz. posták üzemeltetésére vonatkozó megbízását 2018. december 31. napjáig 
meghosszabbítja, a 2. sz. posta bérleti díját is tartalmazó üzemeltetési díj 
13.604.352,- Ft+Áfa/év, azaz bruttó 17.277.527,-Ft/év. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 

2. sz. mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
kizárólagos tulajdonában álló 2400 Dunaújváros, Barátság u. 2/C szám alatti, 
254/3 hrsz.-ú, 206 m2 nagyságú ingatlanból 57,22 m2 nagyságú nem lakás célú 
helyiség használatára a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel kötött 
haszonkölcsön szerződés lejárati idejét 2018. december 31. napjára módosítja.  

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat 1. és 2. számú mellékleteit 
képező módosított üzemeltetési és haszonkölcsön szerződések aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

                 - az üzemeltetési és haszonkölcsön szerződés aláírására: a határozat 
                  közlését követő 30 napon belül 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  
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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 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
V. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

836/2017. (XII.14.) határozata 
az Alsó Duna-parton található játszótér, erdei tornapálya és 

kiszolgáló helyiségek üzemeltetése tárgyban 
üzemeltetési szerződés megkötésére a DVG Zrt.-vel 

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

az Önkormányzata tulajdonát képező Dunaújváros, belterület 372/19 helyrajzi 
számon nyilvántartott, véderdő, közpark, telephely megnevezésű ingatlannak a 
DVG Zrt. által kivitelezett játszóteret, erdei tornapályát és azt kiszolgáló 
helyiségeket magába foglaló részének üzemeltetésére vonatkozó megbízását 
2018. december 31. napjáig meghosszabbítja a határozat mellékletét képező 
üzemeltetési szerződésben foglaltaknak megfelelően, 2.507.505,- Ft+Áfa/év, 
azaz bruttó 3.184.531,- Ft/év üzemeltetési díjért. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a módosított üzemeltetési szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

           - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat közlését követő 
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                           30 napon belül                 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                      - a költségvetés tervezéséért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
VI.  
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

837/2017. (XII.14.) határozata 
 a Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. alatti, volt Bánki Donát Gimnázium és 
Szakközépiskola épület őrzésének tárgyban üzemeltetési-őrzési szerződés 

megkötésére a DVG Zrt.-vel 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt.-nek 

a dunaújvárosi 487 hrsz.-ú, Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 2. szám alatt 
található, volt Bánki Donát Gimnázium és Szakközépiskola üzemeltetésére és 
őrzésére vonatkozó megbízását 2018. december 31. napjáig meghosszabbítja. 
Az őrzés díja 1.300,- Ft/fő/óra+Áfa, azaz 17.082.000,- Ft/év+Áfa, azaz bruttó 
21.694.140,- Ft/év. Az önkormányzat a DVG Zrt.-nek nem fizet vállalkozói díjat 
az üzemeltetői tevékenységért, tekintettel arra, hogy az ingatlan bérbeadásból 
szárazó bevételeket átengedi a társaságnak. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési-őrzési szerződés aláírására. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                        a polgármester                                    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

       - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                           30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                      - a költségvetés tervezéséért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
VII. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

838/2017. (XII.14.) határozata 
a Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Szakképző Iskola 
fűtését biztosító kazán üzemeltetése és karbantartása tárgyban kötött 

megbízási szerződés módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és 
az Önkormányzat között fennálló, a Dunaújváros, Magyar út 49. szám alatt 
található, Pentelei Waldorf Iskola és a Pentelei Molnár János Mentálhigiénés 
Általános Iskola és Szakképző Iskola fűtését biztosító kazán üzemeltetése és 
karbantartása tárgyban kötött, 2019. december 31. napjáig tartó megbízási 
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szerződést aszerint módosítja, hogy a DVG Zrt. megbízási díja 2018. január 01. 
napjától 282.480,- Ft+Áfa, azaz bruttó 358.750,- Ft. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződés módosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

                        - a megbízási szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését 
                          követő 30 napon belül 
                
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                      - a költségvetés tervezéséért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gombos István alpolgármester: 

 
VIII. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

839/2017. (XII.14.) határozata 
 a Táborhely-Kemping és Szabadstrand üzemeltetése tárgyban kötött 

üzemeltetési szerződés módosításról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és 
az Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 3351 hrsz.-ú Táborhely-
Kemping, valamint a dunaújvárosi 3350/1 hrsz.-ú Szabadstrand és annak 
területén található felépítmények üzemeltetése tárgyban kötött, 2019. május 31. 
napjáig tartó üzemeltetési szerződést módosítja aszerint, hogy a DVG Zrt. 
üzemeltetési díja 2018. január 01. napjától 15.556.800,- Ft+Áfa/év, azaz bruttó 
19.757.136,- Ft/év.  

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

       - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                           30 napon belül 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
IX. 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IX. határozati javaslatot – mellette szavazott 14 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) 
– elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
840/2017. (XII.14.) határozata 

 a Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatti ingatlan (volt Népfőiskola) 
őrzése tárgyban kötött üzemeltetési-őrzési szerződés módosításról 

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

az Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 1189/1 hrsz.-ú, 2400 
Dunaújváros, Jókai M. u. 19. szám alatt található, volt Népfőiskola üzemeltetése 
és őrzése tárgyban kötött, határozatlan idejű szerződést módosítja aszerint, 
hogy a DVG Zrt. őrzési díja 2018. január 01. napjától 1.300,- Ft/fő/óra+Áfa, azaz 
17.082.000,- Ft/év+Áfa, azaz bruttó 21.694.140,- Ft/év. Az önkormányzat a DVG 
Zrt.-nek nem fizet vállalkozói díjat az üzemeltetői tevékenységért, tekintettel arra, 
hogy az ingatlan bérbeadásból szárazó bevételeket átengedi a társaságnak. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza jelen határozat mellékletét képező módosított 
üzemeltetési-őrzési szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                a polgármester                                    
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
               - a szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                  30 napon belül 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                      - a költségvetés tervezéséért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

841/2017. (XII.14.) határozata 
 a Dunaújváros, Bóna I. u. 7. szám alatti ingatlan (volt Szivárvány Óvoda) 

őrzése tárgyban kötött vállalkozási szerződés módosításról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. és az 
Önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 488 hrsz.-ú, 2400 Dunaújváros, 
Bóna I. u. 7. szám alatt található, volt Szivárvány Óvoda őrzése tárgyban kötött 
vállalkozási szerződés lejárati idejét 2018. december 31. napjáig 
meghosszabbítja és az őrzés díját 1.300,- Ft+Áfa/fő/óra, azaz 936.000,- 
Ft+Áfa/hó, azaz bruttó 1.188.720,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a módosított vállalkozási szerződés aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                a polgármester                                    
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
      - a vállalkozási szerződés módosítás aláírására: a határozat közlését 
                  követő 30 napon belül                 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                      - a költségvetés tervezéséért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
 

 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Gombos István alpolgármester: 
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És a XI. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
842/2017. (XII.14.) határozata 

 a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatlanon található műfüves pályák 
üzemeltetése tárgyban kötött együttműködési megállapodás módosításról 

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

Dunaújvárosi Pálhalma AgrospeciálSportegyesület és az Önkormányzat között 
fennálló, a dunaújvárosi 317/2 hrsz.-ú ingatanon műfüves pálya kialakítására, 
üzemeltetésére, sportcélú tevékenység végzésre kötött együttműködési 
megállapodást aszerint módosítja, hogy az üzemeltetés díját 2.287.565,- 
Ft+Áfa/hó, azaz bruttó 2.905.208,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

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

közlésére, egyúttal felhatalmazza a módosított együttműködési megállapodás 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                a polgármester                                    
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  

                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
      - az együttműködési megállapodás aláírására: a határozat közlését 
                  követő 30 napon belül                 

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés 
tervezésekor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - a költségvetés tervezéséért:  
                a jegyző  
              - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2018. évi költségvetés tervezésének időpontja 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
57. Javaslat Dunaújváros területén étel láda elhelyezéséről szóló képviselői 

indítvány megtárgyalására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pontnál tartunk, javaslat Dunaújváros területén étel 
láda elhelyezéséről szóló képviselői indítvány megtárgyalására. Lőrinczi 
Konrád képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az indítványnak 
a jó szándékát megértem, a hölgy, aki eredetileg ezt kezdeményezte, 
engem is megkeresett. Én is jónak tartom az ötletet, de azért vannak 
aggályaim. Azért, hogy ez szakmailag is helyénvaló legyen a 
megvalósítása, azt gondolom, hogy érdemes lenne az ÁNTSZ véleményét 
kikérni ebben a témában, és utána vigyük ezt közgyűlésre, amennyiben a 
képviselő úr is egyetért. Nehogy alászaladjunk valami olyan dolognak, ami 
esetleg vagy nem törvényszerű működést, üzemeltetést vonna maga után. 
Én azt gondolom, hogy így lenne a célszerű. Amennyiben egyetért, akkor 
én ezt kezdeményezném, vagy akár ön is kezdeményezheti, hogy akkor 
az ÁNTSZ véleménye után hozza ezt vissza. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Szabó Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Alpolgármester Úr! Én azt írtam az indítványomban, hogy hozzunk egy elvi 
döntést, és utána, hogyha ez az elvi döntés megszületik, akkor járjuk 
körbe ennek a megvalósíthatóságát. Ugye az van az én 
előterjesztésemben, hogy felkérik az illetékes hatóság osztályát az 
önkormányzatnak, hogy alkosson ehhez egy működési szabályzatot. Én 
egyetértek abban Lőrinczi képviselő társammal, hogy ezt a kérdést 
alaposan körbe kell járni, én azért karoltam föl ezt, és hoztam ide a 
képviselő-testület ülésére, hogy erről beszéljünk. Én azt tartanám 
szerencsésebbnek, hogyha most a képviselői indítványomról szavaznánk, 
születne egy elvi döntés, bízom benne, hogy egy elvi támogató döntés, és 
akkor utána Lőrinczi képviselő úr bevonásával, hiszen ő a szociális 
ügyekért felelős, a bizottság elnöke, megfelelő önkormányzati osztályok 
bevonásával megszületne az a fajta működési modell, amiben ez az étel 
láda, ez tényleg működhet. Én azt gondolom, az, hogy utána ez 
visszakerül-e az önkormányzat elé vagy sem, képviselő-testület elé, az 
már részletkérdés, hiszen a lényeg az, hogy ezek a szabályzatok 
megszülessenek. Úgyhogy én azt szeretném kérni, hogy most hozzunk 
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egy elvi döntést, és utána ez az elvi döntés mellett, hiszen erről szól az 
indítványom, ez az elvi döntés mellett haladjunk tovább, kerüljön 
kihelyezésre ez az étel láda, kerüljenek megalkotásra a szükséges 
szabályzatok. Még egyébként érdekesség kapcsán azt szeretném 
elmondani, hogy Rácalmáson az elmúlt hetekben kettő darab ilyen étel 
ládát helyeztek ki, tehát úgy néz ki, hogy ez egy megvalósítható dolog már 
itt, a szomszédunkban is. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Igen, képviselő-társam, senki nem vitatja. Tehát maga a kezdeményezés 
is jó, de vannak bizonyos törvényi előírások, azok betartása 
elkerülhetetlen. Tehát én, ha jól értettem, Lőrinczi Konrád képviselő úr is 
támogatásáról biztosította, mint ahogy én is egyébként. De Lőrinczi 
Konrád képviselő úr szót kért. Kérem, hallgassuk meg! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm szépen az ismételt szót. Alpolgármester Úr! Nem vitatva a jó 
szándékot, de azt gondolom, hogy mielőtt továbblépnénk, tehát értem, 
hogy egy elvi döntést szeretnének. Csak én azért kérnék egy szakmai 
véleményezést az ÁNTSZ-től, nehogy utána belefussunk bármilyen 
problémába. Tehát én azt gondolom, hogy először várjuk meg az ÁNTSZ 
véleményét, és utána szavazzunk a te döntésedről, illetve a 
megvalósításról. Most hiába hozunk egy elvi döntést, hogyha az ÁNTSZ 
esetleg szakmailag nem tartja megvalósíthatónak, akkor ott állunk, hogy 
van egy elvi döntés a javaslatok mellett. Nem tudom, hogy ki csinálja, 
milyen feltételekkel. Én felelősséggel nem tudok addig ebben döntést 
hozni, amíg egy szakmai álláspontot nem látok, szakmai véleményt. 
Januárban szerintem ez ugyanolyan hasznos és érvényes döntés lesz, 
hogyha ez szakmailag… Uraim! Kérnék egy kis figyelmet! Tehát én azt 
gondolom, hogy januárban, hogyha megkapjuk az ÁNTSZ 
véleményezését, és jónak találják, akkor utána ez ugyanolyan hasznos és 
végrehajtható dolog lesz, nem gondolom, hogy ezt feltétlenül most és itt, 
azonnal szakmai vélemény nélkül kell erről állást foglalnunk. Nekem csak 
ennyi a meglátásom. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Most jól értem, képviselő úr, tehát egy módosított változatra gondol? Mert 
azt nem lehet. Tehát itt nyilván… 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Javaslatot tettem arra, hogy az ÁNTSZ véleményét kérjük ki mielőtt 
döntést hozunk ebben a kérdésben. Nyilván a képviselő úr vonhatja csak 
vissza, tehát ez képviselői indítvány. 
 

Gombos István alpolgármester: 
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Jó, a jegyző asszony közreműködő segítségével az ön által feltett kérdést 
megszavazhatjuk. Tehát én nem hiszem, hogy Szabó képviselő úr, ez az 
egy hónap vagy két hónap önnek, nem tudom… Pintér Attila képviselő úré 
a szó! Akkor jegyző asszony! 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Elnézést kérek! Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak a vita 
lezárására. Tehát szeretnék akkor konkrét javaslatot, hogy mit 
szeretnének tenni. Én azt gondolom, hogy ez a határozati javaslat is egy 
elvi állásfoglalást tartalmaz, és a második pontban egy körültekintő 
eljárásra hatalmazza fel a polgármester urat. Amennyiben önök ezt nem 
így gondolják, akkor eldöntik, hogy ezt a tárgysorozatról leveszik, és arról 
szavaznak, vagy pedig a Lőrinczi Konrád képviselő úr egy konkrét 
javaslatot tesz, illetve most bediktál elénk, tehát e helyett a határozati 
javaslatról mindenképpen döntenünk kell. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, jegyző asszony. Szepesi Attila alpolgármester úré a szó! 
Kérek egy kis türelmet. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Nem értem, hogy ezen 
miért vitatkozunk. Van egy jó kezdeményezés, a Fidesz-frakcióból is 
mindenki ezt akarja, mindenki azt akarja, hogy a városban ne legyen 
éhező ember. Sajnos, képviselő úr, sajnálom, hogy nem előbb adta be ezt 
a javaslatát, hiszen karácsonykor lehet, hogy már egy pár ember jól lakott 
volna, a Fidesz-frakció is maximálisan támogatja ezt. Én is azt mondom, 
amit a jegyző asszony, fogadjuk el az elvi állásfoglalást, hogy támogatjuk 
a képviselő úr határozati javaslatát, beadványát, és amennyiben az 
ÁNTSZ valamilyen kifogást fog emelni ellene, képviselő úr is megérti, hogy 
nem. Tehát ne úgy lássék, hogy Dunaújvárosban a Fidesz-frakció nem 
akarja támogatni, igenis támogatjuk, és anyagi hozzájárulást, és ha ki kell 
építeni olyan helyen, ahol nem zavarják a lakosság, a többi lakos 
nyugalmát, a lakosságot nem zavarják, igenis segítünk, pénzt is adunk rá. 
Ezen ne vitatkozzunk már, főleg karácsony előtt. Jó? Tisztelettel kérem, 
ha hozzá akarnak szólni a többi képviselők, hogy vonják vissza, mert úgyis 
támogatni fogja, remélem, az én gondolataim szerint a többség. 
Köszönöm.  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Hát, alpolgármester úr, köszönjük bölcs gondolatait. Teljesen világos, de 
azt hiszem, hogy Szabó képviselő urat én magam is megnyugtattam, hogy 
támogatólag lépünk fel. Akkor az eredeti javaslatot fogom föltenni, 
határozati javaslatot. Benne van, most mondta a jegyző asszony, hogy 
benne van. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Képviselő-társaim! A képviselői indítványnál csak javaslatokat 
tehetünk, hogy a képviselő megváltoztatja-e. Semmilyen más javaslatunk 
nem lehet. Ha ő elfogadja, elfogadja, ha nem, nem. Én arra kérem, 
szavazzunk. Jó, mert tényleg advent van, és azt gondolom, hogy ezt a 
dolgot nagyon segítenénk. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
További hozzászólás hiányában a napirendet lezárom, és az eredeti 
határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
 
Kérem, aki támogatja, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
843/2017. (XII.14.) határozata 

a Dunaújváros területén étel láda elhelyezéséről szóló 
képviselői indítvány megtárgyalásáról 

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

Dunaújváros területén ételadományok gyűjtését szolgáló étel láda kerüljön 
elhelyezésre. 

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

pontban meghatározott feladathoz szükséges előkészítő munka elvégzésére 
(melynek része többek között az elhelyezés helyszínének kiválasztása, az étel 
láda beszerzési és elhelyezési költségeinek biztosítása, az étel láda rendszeres 
ellenőrzése, esetleges közreműködő szervezet bevonása), továbbá arra, hogy az 
előkészítő munka alapján az előterjesztést terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   a közgyűlés 2018. január havi rendes ülése 
 

58. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi 
munkatervének elfogadására 
Előadó:  a polgármester 

 
Gombos István alpolgármester: 
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A következő napirendi pont, javaslat… Folytassuk a munkát! Kérem! 
Hatvanadik napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város… 
Bocsánat! Köszönöm! A segítség azért van… És akkor a következő pedig, 
javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. évi 
munkatervének elfogadására. Tisztelt Képviselő-társaim! A jövő évi 
közgyűlés programja a javaslatom alapján úgy alakulna, hogy a márciusi 
közgyűlést kivesszük a rendszerből. Tehát a márciusi… A bölcs közgyűlés 
dönt arról, hogyan szavazunk. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Nem tudom, ki 
mennyit jár bizottsági ülésre, szóvá tették, hogy nem járunk bizottsági 
ülésre. Aki munkahelyen dolgozik, az nem úgy van, hogy bejön, aztán ott 
lehet. Csak szeretném mondani önöknek, rendkívüli oktatás vagy jogi, 
ügyrendi bizottsági ülésen 47 napirend. Hihetetlen! Hihetetlen! Nem lehet 
munkát végezni. Fölveti a Besztercei Zsolt, hogy nem vettétek észre, a 8. 
§ kétszer van benne. Azt a 48 napirendi pontot, amit megkapunk mondjuk 
pénteken, azt át kell néznünk, és úgy kell szavaznunk. Ha még kihagyunk 
közüle… Én azt javasolnám, még júliusban is legyen közgyűlés. Hány 
rendkívüli közgyűlésünk volt ebben az évben. Szabadságra szeretnénk 
menni. Mindenkinek tervezni kell a szabadságát, akár itt az irodákban, 
akár nekünk a munkahelyen. Így nem lehet dolgozni, hogy egyszer azt 
mondjuk, hogy na most akkor rendkívüli bizottsági ülés van, és mi van, 
hogyha az ellenzék nincsen meg, pl. hazahozzuk Olaszországból, 
Franciaországból vagy innen. Én azt gondolom, hogy túl kell ezen lépni. 
Választás lesz. Ma is megértettük, akkor is meg fogjuk érteni. Nem itt fog 
eldőlni a választás, hanem a szavazófülkében. Önöknek, nekünk együtt 
kell dolgozni. Tenni kell a munkát. Annyi munka van, és annyi olyan dolog 
történik a városban, ami pozitív jellegű, városfejlesztés, ezt csináljuk, azt 
csináljuk. Akkor mindet elhalasztjuk egy hónapig? Vagy csak a bizottságok 
fognak ülésezni? Én azt gondolom, hogy nagyon komoly döntéseket 
fogunk hozni még márciusban is, és fogunk a többire is hozni olyan 
döntéseket. Én azt gondolom, azért mert 2018-ban lesz egy választás, azt 
gondolom, nem kéne kihagyni egyetlenegyet, én inkább sűríteném. És azt 
elmondtam a jogi, ügyrendi bizottságon, azt gondolom, hogy vissza 
kellene vezetni, hogy kéthetente legyen most már közgyűlés, mert annyi 
olyan feladat van, amit meg kell oldani. És csak így tud dolgozni a 
közgyűlés hatása után az egész irodai rendszer, ami van itt az épületben. 
Én azt gondolom, hogy nem szabadna, még azt mondom, hogy még a 
júliust is beraknám azért, hogy mindenki tudja azt, hogy mikor van 
közgyűlés, rendes közgyűlés. Én pl. előre egy évre beírom, végre, ha 
megvan a munkaterv, a jövő évi naptárba beírom, hogy mikor lesznek a 
bizottsági üléseink, mert így lehet tervezni, hát, munkahelyen dolgozunk. 
Értsék már meg, csak úgy lehet ezt a dolgot csinálni, én azt gondolom, a 
városvezetésnek is meg az itt lévő irodavezetőknek is, hogyha tudják azt, 
hogy milyen dolgok történnek. Én nem javaslom, hogy vegyük ki ezt a 
márciust, én még azt javaslom, hogy a júliust is rakjuk bele. Köszönöm 
szépen. 
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Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm képviselő úr, ez az ön véleménye, nyilvánvaló, szabadon 
megfogalmazhatja a gondolatait. Nincs is ezzel semmi probléma. Ön így 
gondolja. Barta Endre képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, 
innentől kezdve nehéz eleget tenni a polgármester úr közgyűlés eleji 
felkérésének, mégpedig azt, hogy tekintsük ezt egy ünnepi közgyűlésnek. 
Én azt gondolom, hogy önök már előre tudták, amikor ez a napirend is 
kiírásra került, hogy élni fognak ezzel a javaslattal, hogy a márciusi 
közgyűlés ne legyen benne, tehát ez nem egy új gondolat. Ha már így volt, 
szerintem udvariasabb lett volna eleve így ezt az előterjesztést megtenni. 
Amit itt most országosan, illetve itt már a városban is zajlik, ugye most 
levettük, de bizonyára januárban vissza fog jönni ez a dolog, ez az 
ellenzék ellehetetlenítése. Én most egy furcsa dologra kérem önöket. Én 
arra kérem önöket, hogy folytassák. Ami most zajlik országos szinten, ami 
most zajlik városi szinten, az az, hogy a Fidesz megnyeri a választást. 
Csak nem magának, hanem a Jobbiknak. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Képviselő úr, ez pedig az ön véleménye. Pintér Attila képviselő úré a szó. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, majd ki kinek mit nyer, 
az majd jövő tavasszal el fog dőlni. Először is szeretnék elnézést kérni az 
előbbi beszólásomért, nem nagyon szoktam így a közgyűlés menetét 
megzavarni, de most nagyon jól esett. Mert megmondom őszintén, hogy 
kiverte a biztosítékot ez a javaslat. Már csak azért is, mert simán 
nyugodtan megszavazhattuk volna ezt a napirendet, és önöknek 
lehetősége lett volna januárban is, februárban is közgyűlési menetrendet 
módosítani. Tehát ha eleve ez volt a szándékuk, hogy márciusban ne 
legyen közgyűlés, akkor sokkal elegánsabban megtehették volna, és nem 
a karácsonyi ünnepek előtt, mert valóban így nehéz eleget tenni a 
polgármester úr kérésének, hogy itt visszafogottan, és az ünnepi 
hangulatnak megfelelően nyilatkozzunk. Egyébként meg teljesen 
egyetértek az előttem szólókkal. Tehát én azt gondolom, hogy a 
Fidesznek a választásokhoz minden muníciója és minden erőfölénye 
megvan egyébként, hogy ezt a csatát normálisan meg tudja vívni, így is 
picit a, hogy mondjam, nagyon úgy tűnik, mintha nem egy súlycsoportban 
lennének itt a pártok. Tehát miért van szükség erre, ezt én nem tudom 
megérteni, és nem is tudom elfogadni, és támogatni se tudom, és nem is 
fogom. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
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Köszönöm, képviselő úr. További hozzászólás hiányában a napirendet 
lezárom. A módosított márciusi közgyűlés kivételével, aki támogatja, 
kérem, az igen gomb megnyomásával. Sürü Renáta jegyző asszonyé a 
szó! 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző:  
 
Bocsánat! Két javaslat hangzott el, akkor az első Gombos István 
alpolgármester úr márciusi közgyűlés kivételére vonatkozó, és Tóth 
Kálmán képviselő júliusi közgyűlés betételére vonatkozó, tehát mind a 
kettőről szavazni kell, és ennek tekintetében a végső döntésről. 
Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Jó. Tehát akkor az első az adott, a márciusi közgyűlés kivétele. 
 
Aki ezt támogatja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gombos István alpolgármester módosító javaslatát 
– mellette szavazott 8 fő (Cserni Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene 
szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

844/2017. (XII.14.) határozata 
Gombos István alpolgármester módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta Gombos István 
alpolgármester azon módosító indítványát, hogy a közgyűlés 2018. évi 
munkatervéből törlésre kerüljön a 2018. március 22. napjára tervezett ülés. 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A közgyűlés elfogadta. És akkor Tóth Kálmán javaslata a júliusi 
közgyűléssel kapcsolatban. 
 
Aki támogatja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Tóth Kálmán képviselő indítványát – mellette 
szavazott 5 fő (Barta Endre, Izsák Máté, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), 
ellene szavazott 2 fő (Gombos István, Iván László), tartózkodott 6 fő (Besztercei 
Zsolt, Hingyi László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
845/2017. (XII.14.) határozata 

Tóth Kálmán képviselő indítványáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Tóth Kálmán képviselő 
azon módosító indítványát, mely szerint a közgyűlés 2018. évi munkaterve 
egészüljön ki egy 2018. július havi ülésnappal. 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A közgyűlés nem támogatta. És akkor az eredeti napirendről fogunk 
szavazni azzal a kiegészítéssel, a módosított, így van, a módosított, 
márciusi közgyűlés kivételével. 
 
Aki támogatja, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 5 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

846/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2018. évi munkatervének elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi munkatervét 

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

közgyűlések üléseit az 1. ponttal jóváhagyott "Munkaterv"-re figyelemmel 
készíttesse elő, illetve az abban foglalt feladatokat hajtsa végre. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
      a jegyző 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      valamennyi osztályvezető 
    - a végrehajtásban való közreműködést koordinálja: 
      a jogi és közgyűlési osztály vezetője 

 Határidő:  2018. december 31-ig folyamatos 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
59. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, 

Igazgatási és Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának 
megválasztására 
Előadó:  a polgármester 
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Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottsága új nem képviselő 
bizottsági tagjának a megválasztására. Izsák Máté képviselő úré a szó! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót! Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Igaz, hogy a 
bizottságnak nem az elnöke vagyok, hanem úgymond csak a helyettese, 
viszont elég régóta ismerem dr. Zimnic János urat, és itt is meg szeretném 
ragadni az alkalmat, hogy megköszönjem neki azt a munkát, amit eddig az 
ő tapasztalatával, hatalmas jogi szaktudásával végzett. És kívánok innen 
is neki további jó munkát az Országos Ügyvédi Kamarában, és amellett 
pedig jó egészséget az új, remélhetőleg megválasztandó, utána pedig jó 
munkát kívánok. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. A napirendet lezárom. 
 
Aki támogatja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

847/2017. (XII.14.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 

Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – dr. Zimnic János nem képviselő 
bizottsági tagnak a bizottsági tagságról 2017. december 31. napjával történő 
lemondására tekintettel – az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság nem 
képviselő bizottsági tagjának 2018. január 2. napjától dr. Kozula Gabriellát 
megválasztja. 

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

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott dr. 
Kozula Gabriellától az előírt esküt vegye ki. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester  
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                   
                          a jogi és közgyűlési osztályvezető 
  Határidő: 2017. december 15. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott dr. Kozula Gabriella 
figyelmét, hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától számított 30 napon 
belül az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes 
adatbázisba, és adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának 
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az 
adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a jogi és közgyűlési osztályvezető 
 Határidő: 2018. március 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott dr. Kozula Gabriella 
figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2018. január 2. 
napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben az „egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján ezen megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
 Határidő: 2018. január 2. 
 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a bizottsági tagságáról 

lemondott dr. Zimnic János nem képviselő bizottsági tag figyelmét, hogy „az 
egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 
5. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2018. január 15. napjáig tegyen eleget. 

 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
 Határidő: 2018. január 15. 

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

lemondott, illetve a jelen határozattal megválasztott nem képviselő bizottsági 
tag tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint a bekövetkezett változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 3. 
függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 

                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
                 a jogi és közgyűlési osztályvezető 
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Határidő: 2018. január 15. 
 
60. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa 

megalakulásának jóváhagyására 
Előadó:  a polgármester 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi 
Tanácsa megalakulásának jóváhagyására. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. Elnöknek Nagyné Jutka került jelölésre. 
 
Amennyiben nincs hozzászólás, kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

848/2017. (XII.14.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa 

megalakulásának jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tekintettel az 
Országgyűlés 81/2009. (X.02.) OGY határozatában foglaltakra, illetve az idősek 
tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának elősegítése, valamint 
szükségleteik feltárása, javaslataik összegyűjtése és figyelembevétele, továbbá 
az időskorúak és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 
kommunikáció elősegítése érdekében a 2017. október 26. napján létrejött 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Idősügyi Tanácsának 
megalakulását jóváhagyja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy jelen határozatot Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Idősügyi Tanácsa részére küldje meg.  

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

  a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
 Határidő:  2017. december 21. 

 
61. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
Gombos István alpolgármester: 
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A következő napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli 
és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) 
önkormányzati rendelet módosítására. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – megalkotta a 42/2017. (XII.15.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
62. Javaslat a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási 

területén található parkokban, erdős-fás terülteken, az övárkokban és a 
helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos 
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                   a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
                   az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a „Vállalkozási keretszerződés 
Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás 
területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban 
szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására.  
 
Amennyiben támogatjuk, kérem, jelezzük! 
 

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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 3 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Cserna 
Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
849/2017. (XII.14.) 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 eredményének megállapításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 732/2017. (XI.16.) határozatával 
támogatta a „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 
található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” 
tárgyban a 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás 
keretében történő közbeszerzési eljárás lefolytatását. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, DHHF Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) 
ajánlattevő ajánlatában benyújtott nyilatkozatai alapján a Kbt. 69. § (2) 
bekezdésében foglaltak vizsgálata alapján megfelelő. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a PÁKÓ-DV Kft. (1118 Budapest, Holdvilág utca 10. 
fszt.1.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. §. (1) bekezdés d) pontja 
alapján érvénytelen.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a DHHF Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Városháza 
tér 1.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn 
kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő 
ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – 
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, javasolja a szerződés megkötését a DHHF Nonprofit Kft. 
(2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) ajánlatevővel, tekintettel arra, hogy ő tette a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 
eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a DHHF Nonprofit Kft. (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 1.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó 
gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a 
kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 61.995.291,11 
Ft + Áfa. 

 
8. Az 7.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 732/2017. (XI.16.) határozatával kötelezettséget vállalt. 
 

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 aláírására 2017. december 29. 
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63. Javaslat a Dunaújváros ladbarúgó sportlétesítmény-fejlesztés I. ütem 
tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 5. számú módosításáról”  
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
                   az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

És a következő napirend, javaslat Dunaújváros labdarúgó 
sportlétesítmény fejlesztése I. ütem tárgyában létrejött Támogatási 
Szerződés 5. számú módosításáról. Hozzászólás hiányában a napirendet 
lezárom.  
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, az igen gomb 
megnyomásával jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
850/2017. (XII.14.) határozata 

Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése I. ütem tárgyában létrejött 
Támogatási Szerződés 5. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 14/2014. (I.23.) határozata 

szerint megkötött, a Dunaújváros Labdarúgó Sportlétesítmény fejlesztése tárgyú 
támogatási szerződés a jelen határozat melléklete szerint módosul. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza apolgármestert, hogy 

az 1. pontban megnevezett fejlesztéshez szükséges támogatási szerződés 
módosítást írja alá és küldje meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Sportért 
Felelős Államtitkárság, Sportigazgatási Főosztály, és a Kiemelt sportlétesítmény-
fejlesztésekkel, sportberuházásokkal összefüggő kormányzati feladatok ellátásáért 
felelős kormánybiztos részére. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Gombos István alpolgármester: 
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És akkor várom az észrevételeket. Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! 
Arra ügyeljünk, hogy nyolcan meglegyünk a közgyűlési teremben! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Kérek egy kis figyelmet!  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Pillanat türelmet! Arra kértem tisztelt képviselő-társaimat, hogy nyolcan 
legalább legyünk a teremben. Megvagyunk? Akkor Lőrinczi Konrád 
képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány körzeti 
problémával keresném meg önöket. Lakossági bejelentéseket 
továbbítanék a városüzemeltetési osztály felé. Egyrészt a Batsányi utca 7-
es, 9-es lépcsőházzal szembeni járdán egy nehéz gépjármű tönkretette a 
járdát, balesetveszélyessé vált. Ennek a javítását, valamilyen vészhelyzeti 
megoldását szeretném kérni, de azt mindenképpen, hogy legalább el 
legyen kerítve szalaggal, ugyanis jelenleg ez most kimondottan 
balesetveszélyes. Kb. egy húsz méteres szakasznak az aszfaltos javítása 
lenne indokolt, nyilván ez időjárásfüggő is, hogy ez megoldható-e, illetve 
azon is múlik, hogy a DVG-nek lesz-e még kapacitása ezt a vészhelyzeti 
állapotnak az elhárítását megoldani. Ez volt az egyik. A másik, a 
Martinovics utca 6-os lépcsőházból kaptam a lakók részéről aláírásgyűjtő 
ívet, illetve tizenkét lakó írta alá, hogy a 6-os lépcsőház elé új padot 
szeretnének kérni. Ott jelenleg nem található. És hozzám eljuttatták az 
aláírásgyűjtő ívet, ezt a hivatal részére továbbítani fogom. Római krt. 40-
42-es lépcsőház előtt a fogadóórámon lakók kerítés kiépítését kérték a 
virágágyások körül. Ezt jeleztem már a hivatal felé, ezúttal is 
nyomatékosítva kérném ennek a megvalósítását. Római krt. 40. előtt a 
bekötőjárda két oldalán meglehetősen hosszúra nyúltak a bokrok, 
megnőttek, kérném a bokroknak a visszavágását megcsinálni. Illetve egy 
balesetveszélyes gödör a Római 40., 42-es lépcsőházak között, a járda 
mellett. Ennek a balesetveszélynek az elhárítását kérném megoldani. 
Illetve egy kátyú bejelentést szeretnék tenni, a Széchenyi István, volt 
Gorkij utca 3-as lépcsőház után található az úton egy nagyobb kátyú. 
Annak javítását kérném. Köszönöm szépen. 
 

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

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én két dolgot 
szeretnék kérni. Szeretném kérni a városüzemeltetési irodát, hogy a jövő 
héten valamelyik nap karácsony előtt még a Béke városrészben egy 
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bejárást tartsunk, mert szeretnénk parkolót kiépíteni. A DVG Zrt.-től pedig 
azt szeretném kérni, hogy a Csillagfürt utca 1. előtt lévő süllyedéssel 
kapcsolatban tartsunk egy bejárást, annak a közlekedéssel is gondban 
vannak a fenyőfák és egyéb más miatt. A területet be tudnánk járni. 
Tegnap egy lakó megkeresett. Személyesen bejártuk a környéket, és azt 
szeretném a DVG Zrt. illetékeseinek bemutatni. Szeretném kérni, hogy 
van két képviselői indítványom, a januári közgyűlésre jó lenne, ha 
bekerülne. Ez a 13-as busznak a visszaállítását szerettem volna javasolni, 
hogy kerüljön vissza a menetrendbe. Ezt már többször is elmondtam. És 
ez mellett szeretném kérni azt a képviselői indítványomat is, ami az Árpád 
és a Bem utca szennyvíz elvezetésének a megoldására és annak a 
végrehajtásával kapcsolatos képviselői indítványom szeretném, az 
előterjesztést sikerülne a januári közgyűlésre. Köszönöm szépen. 
 

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

 
Hingyi László képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az Ipari 
Parkban tavaly problémám volt ugye bejelentés alapján, hogy kialakult egy 
ilyen buszbüfé a Sifekó és a Dunapack között. Tudomásom szerint három 
hónapja ez a büfé megszűnt, mert a Hankook előtt létesített egy újat, és 
azóta is ott áll neki ez a förmedvénye. Szeretném kérni, az ott élők kérték, 
hogy szállítassák el onnan a járművet, mert van ott egy teherautó is, aki 
foglalja a helyet. Illetve szeretném kérni a DVG Zrt.-t, hogy a Százlabú 
hídnál, a buszmegállónál, a Pentelei Molnár János felőli részén áll a víz. 
Sokan ott állnak ugye a keskeny megállóban, és amikor volt ez az esős 
idő, mindenki felhívott, hogy lefröcskölték a buszok, az autók, ahogy 
elmennek. Hát, annak a vízelfolyását kérném megoldani. Nagyon észre 
lehet venni, amikor esik az eső, megáll szinte. Van ott egy lefolyóka, de 
mégis megáll húsz-harminc centi mélyen a víz. Tehát ennek a 
vízelvezetését minél előbb kérném megoldani, mielőtt még ilyen 
takarítószámla vagy ruhatakarító számlákat hoznak az önkormányzat felé. 
Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Pintér Attila képviselő úré a szó! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak annyit szeretnék 
mondani, hogyha létezik ez a napirend utáni napirend, akkor legyenek 
kedvesek ezt a képviselő-társaikkal megbeszélni, hogy vegyenek már 
részt rajta. Tehát vagy csavarjuk bele az első napirendbe ezeket a 
hozzászólásokat, vagy ha már van ilyen, akkor már üljük már végig. 
Ráadásul úgy gondolom azt, hogy azért a városvezető többség képviselői 
távoznak először a teremből, tisztelet a kivételnek. Tehát azért az sose 
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volt divat, hogy az ellenzéki képviselők feladata a többségnek a 
biztosítása. Én nagyon régóta ülök itt, ilyen soha nem volt. Ez a felelősség 
ez mindig a városvezető többségé. Tehát, ha van ez a napirend, akkor 
üljük már végig, ha meg nincs értelme, akkor meg tegyük be az első 
napirendbe, mert ennek nem sok értelme van, hogy az utolsó utáni 
napirendnél itt vadásszuk a képviselőket, hogy meglegyen a nyolc fő. 
Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Maximálisan egyetértek. Én magam is számtalan 
esetben kérem a tisztelt képviselő-társakat, hogy tiszteljék meg a 
kollegákat legalább a tekintetben, hogy végighallgatják a problémáikat, 
hiszen mindenkinek lehetősége van, senki elől nincs elzárva a mikrofon. 
Tehát ilyen szempontból bárki szólhat. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én 
magam is azt gondolom, köszönöm szépen az egész éves munkáját a 
tisztelt képviselő-társaknak, a közgyűlésnek, a munkatársaknak, és én 
magam is áldott, békés, boldog karácsonyt és egészségben gazdag, 
boldog új esztendőt kívánok mindannyiuknak. További kellemes napot! Jó 
pihenést! És akkor 5 perc szünetet rendelek el. Kérem a képviselő-
társaimat, hogy tartsuk be ezt az öt percet, hogy valóban minél előbb 
befejezhessük a munkánkat. Köszönöm. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


