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osztályvezetője 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Bojér Éva személyügyi és működtetési osztály osztályvezetője 
Cserpes Márta személyügyi vezető ügyintéző 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
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Dr. Ruzicska Renáta Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 
Hivatal hivatalvezető-helyettese 

Gergő Edmond DVG Zrt. szolgáltatási ágazatvezetője 
 
 
A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Bakos Károly ügyvéd 
Dr. Hanák Tamás ügyvéd 
Dr. Balog Edina ügyvéd 
Dr. Borbás Péter ügyvéd 
Dr. Eszenyi Zoltán közjegyző 
Hosszú János DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
Sági Péter DV N Zrt. vezérigazgatója 
Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 

ügyvezetője 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Varga Anna Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Bölcskei Anna Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 

Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
Farkasné Vörös Magdolna Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
Posch Ferencné Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet gazgasági 

igazgatója 
Kalácska András Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke 
  

 
Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 14 fő, így a testület 
határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szép reggelt kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 2018. évi januári ülését megnyitom. 
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Tóth Kálmán úr jelezte igazolt 
távollétét. És átadnám a szót Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
asszonynak. 

 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Meghívott Vendégek! Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata sajnálattal értesült arról a közelmúltban, hogy 
városunkban élő meghatározó közéleti személyiségek, Markovics Sándor, 
a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, dr. Kálmán András, 
Dunaújváros egykori polgármestere, az MSZP volt országgyűlési 
képviselője, valamint Birkás István festőművész, szobrászművész elhunyt. 
Önkormányzatunk tisztelettel adózik munkásságuk és emlékük előtt, a 
hivatalos nekrológjukból idézek most néhány gondolatot. 
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Markovics Sándor a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 
megalapítója a Nemzetközi Fúvósok és Mazsorettek dunaújvárosi 
rendezvénysorozatának, amely már több mint 20 éves múltra tekinthet 
vissza. Ő volt az egyik alapítója a több mint 40 éves Dunaújvárosi 
Horvátok és Szerbek Egyesületének, melynek célja a két kultúra 
hagyományainak ápolása és megismertetése. Az évtizedeken át végzett 
kimagasló kulturális és hagyományőrző tevékenységének elismeréseként 
2005-ben „Dunaújvárosért” díjat, 2017-ben „Pro Cultura Intercisae” díjat 
adományozott számára Dunaújváros Közgyűlése. Utolsó útján, 2018. 
január 6-án búcsúztak el tőle mindazok, akik tisztelték és szerették. 
 
Dr. Kálmán András jogi előadóként a Dunai Vasműben kezdett el dolgozni, 
mivel e vállalat ösztöndíjasa volt. ’77-ben tette le az ügyvédi jogtanácsosi 
szakvizsgáját. Ezt követően jogtanácsosként, ’78-tól a Jogi osztály 
vezetőjeként, ’82-től az Igazgatási és Jogi főosztály vezetőjeként 
dolgozott, majd a Jogi és Nemzetközi Kapcsolatok főosztályát vezette. ’92-
től egyéni ügyvédként dolgozott, és elsősorban a DUNAFERR 
vállalatcsoporthoz tartozó társaságok jogi képviseletét látta el ’99-ig. 1990-
ben önkormányzati képviselőnek választották. ’94-ben pedig az MSZP 
dunaújvárosi regionális szervezetének elnöke lett. Az Ügyrendi, Jogi és 
Igazgatási bizottság vezetője volt, majd ’94-től alpolgármesterként 
dolgozott. ’98-ban és 2002-ben választották meg országgyűlési 
képviselőnek. Kálmán András ’99-ben, időközi polgármester-választáson 
nyerte el a polgármesteri tisztséget. 2002-ben és 2006-ban is ő lett a 
polgármester, szintén az MSZP színeiben. 2010-ben már nem indult a 
tisztségért, nyugdíjba vonult. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata dr. Kálmán Andrást saját halottjának tekinti, díszsírhely 
adományozásával adózik munkássága előtt, és osztozik családja és 
hozzátartozói fájdalmában. Utolsó útján, 2018. február 2-án, pénteken 
13,00 órakor a Dunaújvárosi Temetőben szerettei körében búcsúznak el 
tőle. Önkormányzatunk nevében Pintér Attila, a Magyar Szocialista Párt 
helyi szervezetének elnöke, önkormányzati képviselő úr tart 
búcsúbeszédet. 

 
Önkormányzatunk tisztelettel adózik Birkás István festőművész, 
szobrászművész emléke előtt, aki január 21-én hunyt el. Birkás István 
1969 óta Dunaújvárosban élt, és dolgozott. 1970 óta számos egyéni és 
csoportos kiállításon szerepeltek művei Magyarországon és külföldön 
egyaránt. 1990-1991 között önkormányzati képviselőként dolgozott. 1990-
1998 között a Modern Művészetért Közalapítvány elnöke volt. Nívós 
szellemi műhelyt hozott létre, és vezetett évtizedekig Amatőr Műhely 
néven, ezzel megteremtve egy következő művészgeneráció 
kibontakozását. Életművéhez tartozott a kortárs képzőművészet 
megismertetéséért vívott harc: művésztársaival létrehozta az Y Galériát, 
de ott volt a Nemzetközi Acélszobrász Alkotótelep és Szimpozion, 
valamint a Kortárs Művészeti Intézet kezdeményezői között is. 2004-ben 
Munkácsy-díjjal tüntették ki, 2005-ben Dunaújváros Közgyűlése „Pro 
Cultura Intercisae” díjjal ismerte el kimagasló művészeti tevékenységét. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata osztozik családja és 
hozzátartozói fájdalmában. Utolsó útján, 2018. február 2-án, pénteken 



4 
 

11:30 órakor a Dunaújvárosi Temetőben szerettei körében búcsúzhatnak 
el tőle mindazok, akik ismerték és szerették.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm! Megkérem önöket, hogy az elhunyt 
polgármester úr, nemzetiségi elnök úr, illetve művész úr emlékének 
adózzunk néma felállással. 

 
(A teremben jelen lévők néma gyásszal megemlékeztek Markovics Sándorról, dr. 
Kálmán Andrásról, valamint Birkás Istvánról.)  

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Indítványozom, tisztelt közgyűlés, hogy a pénteki postázást követően 
felmerült még három napirend megtárgyalásának a szükségessége 
egyfajta sürgősségi indítványként. Kérem, hogy a kezeljék a nyílt ülés 
végén 49., 50. és 51. napirendi pontonként. Ha, és amennyiben az érintett 
bizottságok megtárgyalták a napirendeket. Az egyik javaslat a szóvivő 
asszony által említett díszsírhely adományozásáról szól, a másik a 
Lorántffy középiskola területén lévő műfüves sportpálya felújításáról, a 
harmadik pedig a Sport utca felújítási munkálatairól. Kérdezem tisztelettel 
Pintér Attila bizottsági elnök urat, hogy tárgyalta-e a Sport utca 
felújításával kapcsolatos előterjesztést a pénzügyi bizottság. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tárgyalta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Cserni Béla bizottsági elnök urat kérdezem, hogy 
ugyanezt a napirendet tárgyalta-e a városüzemeltetési bizottság. 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Igen, 
bizottságunk megtárgyalta, és egyhangúlag támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Hingyi frakcióvezető, Hingyi László frakcióvezető urat, mint a 
gazdasági bizottság elnökét kérdezem, hogy tárgyalta-e a bizottság. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A gazdasági bizottság tárgyalta, és 
támogatta. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Tóth Kálmán bizottsági elnök úr távollétében 
Izsák Máté bizottsági elnökhelyettest kérdezem, hogy az ügyrendi 
bizottság tárgyalta-e az érintett napirendet. 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Igen, tárgyalta, tisztelt polgármester úr, és egyhangúlag közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak tartotta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. 
 
Aki támogatja, hogy a nyílt ülés 49. napirendjére felvegyük sürgősségi 
indítványként a díszsírhely adományozását megcélzó határozati 
javaslatot, az igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
5/2018. (I.25.) határozata 

„Javaslat díszsírhely adományozására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 25-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat díszsírhely adományozására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 49. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő a Lorántffy középiskola műfüves pályájának felújításával 
kapcsolatos napirend. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Lorántffy Zsuzsanna 
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium területén lévő műfüves sportpálya 
felújítási munkáira” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
6/2018. (I.25.) határozata 

„Javaslat a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
területén lévő műfüves sportpálya felújítási munkáira” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 25-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium területén lévő műfüves sportpálya felújítási munkáira” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 50. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Majd a Sport utca I. és II. ütemének felújítási munkálatai. 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének 
felújítási munkálatára” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette 
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

7/2018. (I.25.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkálatára” című 

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 25-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének 
felújítási munkálatára” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülése 51. napirendjeként 
felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egyébként szerintem ez így nyelvhelyességileg nem helyes, szerintem a 
Sport utca felújítási munkálatainak I. és II. üteme, tehát fordítva. Bocsánat! 
A tanár mivoltam az kibukik belőlem mindig. Indítványozom, hogy a 
közgyűlés viszont ne tárgyaljon meg egy napirendet, a tárgysorozatban 
37. napirendi pontként megjelölt javaslat az ilyen meg ilyen helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlan egy része hasznosítására, magyarul a 
Kavics-Ker. Kft. kérelme. Nem a tárgyával van a baj, hanem bizonyos 
tartalmi részeit kell még a továbbiakban egyeztetni. 
 
Aki a levétellel egyetért, az kérem, szavazzon igennel! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
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Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – levette 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

8/2018. (I.25.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pontjának levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. január 25-ei nyílt ülésének 
meghívója szerinti 37. napirendi pontját, mely „Javaslat a dunaújvárosi 372/19 
helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy része, természetben az Alsó-Dunaparton 
található ingatlan hasznosítására (Kavics-Ker Kft. kérelme)”, levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szeretném megkérdezni, hogy más napirendi pont megtárgyalására, bár 
nem tudok ilyenről, mert bizottságok más napirendet nem tárgyaltak, van-e 
javaslat. Nincs. 
 
Akkor a tárgysorozatnak a nyílt vonatkozásáról, nyílt ülésről szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

9/2018. (I.25.) határozata 
a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 
1. Javaslat Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási 

Bizottsága (OEVB) választott tagjai és póttagjai megválasztására 
 
2. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

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

családi események engedélyezésének szabályairól, valamint a lebonyolításáért 
fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotására 
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5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 
szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelete módosítására 

 
7. Javaslat Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella 

támogatásának biztosítására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 2. módosítására 
 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére költségvetési 

támogatásból kiutalt fejlesztési, beruházási célra kapott, átmenetileg szabad 
pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére 

 
10. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „A Szalki-sziget 

rekreációs célú fejlesztése” elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos 
feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására 

 
11. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Vidámpark, 

illetve a vidámparki terület fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével 
kapcsolatos feladatok a DVG Zrt. részére történő átadására 

 
12. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatban a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés módosítására 
 

13. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételhez szükséges Megalapozó dokumentum, Stratégiai dokumentum, és 
ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészíttetésére meghirdetett 
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására 

 
14. Javaslat a TOP-6.5.1 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése 

c. projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
 

15. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 
költségeinek elfogadására 

 
16. Javaslat a dunaújvárosi csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton 

jóváhagyási tervdokumentációjának elkészítésére, és az engedélyeztetési eljárás 
lefolytatására 

 
17. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú 

társasház két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának 
megszüntetésére és helyreállítására 
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18. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 13-
as jelű helyi buszjárat visszaállítására – Tóth Kálmán képviselő 

 
19. Javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 

 
20. Javaslat útcsatlakozás tervének elkészítésére a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

épületétől az Aranyvölgyi út irányába 
 

21. Javaslat Dunaújváros területén, a Sárkány közben járda és tereplépcső 
kivitelezési munkáira vállalkozási szerződés megkötésére 

 
22. Javaslat Dunaújváros területén, a Szent György úton és a Sárkány közben 

közvilágítás engedélyes tervének elkészítésére 
 

23. Javaslat Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett parkolóhelyek 
tervezésére  

 
24. Javaslat Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett parkolóhelyek és 

behajtó tervezésére 
 

25. Javaslat a 2017. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 

 
26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 

működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény 
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési 
szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés hosszabbítására 

 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének 

elbírálására 
 
28. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- 

és melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatására 
 
29. Javaslat a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek 

szociális szolgáltatásának megszervezésére 
 
30. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Ábrám és Társa 

Egészségügyi Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére 
 
31. Javaslat az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalására 
 
32. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 

megszűnési oka tudomásulvételéről szóló 271/2017. (IV.21.) határozat 
módosítására 
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33. Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlése 423/2016. (VI.16.) határozata (az 
önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozása) 
módosítására 

 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 

Kormányhivatal között, a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. em. 903. szám alatti 
helyiség vonatkozásában fennálló helyiségbérleti szerződés 2. számú 
módosítására 

 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 
1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 4. számú módosítására 

 
36. Javaslat a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 2976/44 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
hasznosítására (Hingyi Lászlóné kérelme) 

 
37. Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 3146 m2 nagyságú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelésére 

 
38. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 582/2016. (IX.22.) 

határozata módosítására 
 
39. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 

intézkedési terv módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 
 
40. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az 

ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, 
ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére 

 
41. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására 

 
42. Javaslat a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata 

támogatására irányuló kérelmének elbírálására 
 

43. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” 
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 

terve 5. számú módosítására 
 
45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására 
 
46. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük 

meg hazánkat” felhívásának megtárgyalására 
 
47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
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48. Javaslat díszsírhely adományozására 
 
49. Javaslat a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

területén lévő műfüves sportpálya felújítási munkáira 
 
50. Javaslat Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkálatára 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek meghívott vendégeink számára tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
10/2018. (I.25.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. január 25-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek Forgó Krisztina kolleganőt, köztisztviselő kolleganőt a 
közgyűlési és informatikai osztály munkatársát megbízni a közgyűlés 
jegyzőkönyvének vezetésével! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
11/2018. (I.25.) határozata 

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés nyílt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 



12 
 

Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Zárt ülés. A zárt ülésre egy napirendre tettünk javaslatot tekintettel, hogy 
az önkormányzati törvény értelmében kötelező zárt ülést tartani kitüntetési 
ügy tárgyalásakor, ugye ez a sport díjról szól. A zárt ülés elrendeléséről 
nem szavazunk, csak a napirend tárgyáról. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! Egy napirendről van tehát 
szó. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
12/2018. (I.25.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. január 25-ei zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat a „Dunaújváros Sportjáért” díj adományozására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Itt nincsen meghívott vendég, viszont ide is kell nyilvánvalóan 
jegyzőkönyvvezetőt választani. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
13/2018. (I.25.) határozata 

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
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Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Javaslat Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási 

Bizottsága (OEVB) választott tagjai és póttagjai megválasztására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

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

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

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

családi események engedélyezésének szabályairól, valamint a lebonyolításáért 
fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló önkormányzati rendeletének 
megalkotására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 

szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról 
szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 

foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és közszolgálati 
ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. (III.01.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a jegyző 

 
7. Javaslat Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella 

támogatásának biztosítására 
Előadó: a polgármester 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi 

önkormányzatok között fennálló együttműködési megállapodás 2. módosítására 
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Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére költségvetési 

támogatásból kiutalt fejlesztési, beruházási célra kapott, átmenetileg szabad 
pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

10. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „A Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése” 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 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

11. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Vidámpark, 
illetve a vidámparki terület fejlesztése” elnevezésű projekt 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 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

12. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatban a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés módosítására 
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 
 

13. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 
részvételhez szükséges Megalapozó dokumentum, Stratégiai dokumentum, és 
ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészíttetésére meghirdetett 
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

14. Javaslat a TOP-6.5.1 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése 
c. projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
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15. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 
költségeinek elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

16. Javaslat a dunaújvárosi csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton 
jóváhagyási tervdokumentációjának elkészítésére, és az engedélyeztetési eljárás 
lefolytatására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

17. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú 
társasház két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának 
megszüntetésére és helyreállítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                    a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
 
18. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 13-

as jelű helyi buszjárat visszaállítására – Tóth Kálmán képviselő 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
19. Javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
20. Javaslat útcsatlakozás tervének elkészítésére a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

épületétől az Aranyvölgyi út irányába 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
21. Javaslat Dunaújváros területén, a Sárkány közben járda és tereplépcső 

kivitelezési munkáira vállalkozási szerződés megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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22. Javaslat Dunaújváros területén, a Szent György úton és a Sárkány közben 
közvilágítás engedélyes tervének elkészítésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

23. Javaslat Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett parkolóhelyek 
tervezésére  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

24. Javaslat Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett parkolóhelyek és 
behajtó tervezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

25. Javaslat a 2017. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának az 
önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 

működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális Intézmény 
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben közétkeztetési 
szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés hosszabbítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                    a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 
27. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmének 

elbírálására 
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 
 
28. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- 

és melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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29. Javaslat a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek 
szociális szolgáltatásának megszervezésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
30. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Ábrám és Társa 

Egészségügyi Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
31. Javaslat az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalására 

Előadó: a polgármester 
 
32. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 

megszűnési oka tudomásulvételéről szóló 271/2017. (IV.21.) határozat 
módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
33. Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlése 423/2016. (VI.16.) határozata (az 

önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozása) 
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 
 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 

Kormányhivatal között, a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. em. 903. szám alatti 
helyiség vonatkozásában fennálló helyiségbérleti szerződés 2. számú 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 
1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 4. számú módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
36. Javaslat a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 2976/44 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
hasznosítására (Hingyi Lászlóné kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

37. Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 
megnevezésű, 3146 m2 nagyságú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelésére 
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
38. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 582/2016. (IX.22.) 

határozata módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
39. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 

intézkedési terv módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
40. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az 

ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, 
ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
41. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására 

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 
 
42. Javaslat a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata 

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 

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

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 
 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 

terve 5. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                    az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására 
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Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                    az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
46. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, védjük 

meg hazánkat” felhívásának megtárgyalására 
Előadó: a polgármester 

 
47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: a jegyző 

 
48. Javaslat díszsírhely adományozására 

Előadó: a polgármester 
 

49. Javaslat a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 
területén lévő műfüves sportpálya felújítási munkáira  
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

 
50. Javaslat Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkálatára  

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

 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Sportjáért” díj adományozására 
 Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
 
1. Javaslat Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 

Választási Bizottsága (OEVB) választott tagjai és póttagjai 
megválasztására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  a jelöltek 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Mint önök előtt is ismert Áder János köztársasági elnök úr 2018. április 8-
ára kiűzte a soros, nem soros, soron következő parlamenti választásokat. 
A hivatalban ennek az előkészítése megkezdődött. Megalakult ugye, 
illetve hát működik a HVI, a Helyi Választási Iroda. A Helyi Választási 
Iroda vezetője dr. Sürü Renáta, a város jegyzője, helyettese, szakmai 
helyettese dr. Molnár Attila aljegyző úr, informatikai helyettese Gyenge 
Lajos úr. Én megkérném a HVI irodavezető-helyettesét, hogy nagyon 
röviden az éppen előttünk, a pártok előtt, szervezetek előtt álló aktuális, - 
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de tényleg nagyon röviden, aljegyző úr,- aktuális határidőkről 
tájékoztasson bennünket.  
 

Dr. Molnár Attila aljegyző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Jelenleg ugye az előkészítés 
szakaszában vagyunk. Választási irodánk megkezdte a felkészülést már 
január elején a választások törvényes lebonyolítására. Jelen pillanatban a 
választópolgárok kérelmeit fogadjuk. Ebben a stádiumban, ebben a 
szakaszban, amíg a jelölő szervezetek csupán nyilvántartásba vételüket 
kezdeményezik a Nemzeti Választási Bizottságnál. Tudomásom szerint 
nagyon sok jelölő szervezetet már nyilvántartásba vett a Nemzeti 
Választási Bizottság. Folyamatosan jogerőre emelkednek a döntések. Ezt 
követően vagy független jelöltek vagy jelölő szervezetek jelöltjei tudnak 
hozzánk fordulni ajánlóív igényléssel. Az ajánlóív igénylés alapján a 
választási irodánk ki fogja állítani az ajánlóíveket, ki fogja bocsátani. Ezt 
megfelelő formanyomtatványokon lehet egyébként igényelni. Ugye 
közismert az is már szerintem, hogy legkorábban február 19-én lehet az 
ajánlóíveket kiadni. Tájékoztatom a közvéleményt is és a tisztelt jelölő 
szervezetek képviselőit ezúton is, hogy reggel 8,00 órától fogjuk, tehát 
munkaidő kezdetekor fogjuk kibocsátani és kiadni az érvényes 
ajánlóíveket. Ezt követően a jelöltek bejelentésére, ajánlóívek gyűjtésére 
két hét áll majd rendelkezésre, és március 5-én, 16,00 óráig kell a 
jelölteket bejelenteni és az ajánlóíveket leadni. A továbbiakról majd menet 
közben fogom mindig a jelölő szervezeteket, illetve a képviselőjüket 
tájékoztatni, és szükség esetén a kért nyomtatványokat biztosítani fogjuk 
mindenkinek, legyen szó jelölő szervezet képviselőjéről vagy akár 
független jelöltről. Az is közismert tény, és már tudjuk, hogy február 17-én, 
tehát a -50. napon indul majd a kampány. Ezúton is szeretnénk kérni majd 
a jelölő szervezeteket, független jelölteket, hogy a törvényben megszabott 
és előírt eszközökkel, törvényesen folytassák a kampányt. Ha majd 
valamilyen jogorvoslat érkezik, természetesen azt a Fejér Megyei 04. 
számú EVB el fogja bírálni lehetőség szerint minél gyorsabban, soron 
kívül, törvényes határidőn belül. Annyit szeretnék még hozzátenni az 
elmondottakhoz, hogy a választási irodánk, - és ez inkább a 
választópolgároknak, de jelölő szervezeteknek is szól, független 
jelölteknek,- indított egy választási aloldalt, ahol minden információ 
megtalálható. Ez a dunaujvaros.hu oldalon, tehát az önkormányzat 
hivatalos honlapjáról elérhető, és úgy van megszerkesztve, hogy nagyon 
egyszerű és könnyű legyen használni, akár idősebb polgárok részére is jó, 
könnyen használható. Sok esetben átvezet a Nemzeti Választási Iroda 
hivatalos honlapjára, ahol a leghitelesebb és a legfrissebb információkhoz 
juthatnak. Ezen kívül, hogyha az 1. napirend elfogadásra kerül, akkor a 
választási irodánk lehetőséget kap arra, hogy a szavazás teljes 
törvényességét és titkosságát biztosító szavazófülkéket tudjon 
megrendelni. Erre tájékoztatom a tisztelt közgyűlést, a Kúria döntése 
alapján lenne szükségünk, tehát minden egyes szavazófülkében, 
szavazókörben vadonatúj szavazófülkéket szeretnénk elhelyezni, és erre 
kérem szépen a tisztelt közgyűlés támogatását. Köszönöm. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm, aljegyző úr. Szeretném önöket tájékoztatni, és 
ezért került ide ez a napirend elsőként a hagyományos első napirend elé, 
ugye önök is tudják, hogy Fejér Megye 04. számú Egyéni Országgyűlési 
Választókerületének a központja, székhelye Dunaújváros. Dunaújváros 
Közgyűlésének van olyan jogosultsága, hogy a választókerület választási 
bizottságát, Országgyűlési Egyéni Választókerületi Bizottságát 
megválassza. Én indítványozom, tisztelt közgyűlés, hogy a választási 
bizottság tagjainak a következő személyeket, és póttagjainak a következő 
személyeket válassza meg a tisztelt közgyűlés: dr. Bakos Károly ügyvéd 
urat, dr. Balog Edina ügyvéd asszonyt és dr. Hanák Tamás ügyvéd urat. 
Első számú póttagjának dr. Borbás Péter ügyvéd urat, második számú 
póttagjának pedig dr. Eszenyi Zoltán közjegyző urat. Köszönöm. Kérdés, 
hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. Illetve hát azért meg 
szeretném kérdezni dr. Bakos Károly ügyvéd urat, hogy elfogadja-e a 
jelölést.  
 

Dr. Bakos Károly ügyvéd: 
 
Igen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Dr. Balog Edina ügyvéd asszony! 
 

Dr. Balog Edina ügyvéd: 
 
Igen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Dr. Hanák Tamás ügyvéd úr! 
 

Dr. Hanák Tamás ügyvéd: 
 

Igen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Dr. Borbás Péter úr! 
 

Dr. Borbás Péter ügyvéd: 
 
Igen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. És dr. Eszenyi Zoltán úr! 
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Dr. Eszenyi Zoltán közjegyző: 
 
Igen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. 
 
Aki támogatja őket, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
14/2018. (I. 25.) határozata 

a Fejér megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület - Dunaújváros 
székhelytelepülésen működő - Választási Bizottság (OEVB) választott tagjainak 

és póttagjainak megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér megye 04. számú 

Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága választott tagjának 
 

Dr. Bakos Károly ügyvédet, 
Dr. Hanák Tamás ügyvédet, 
Dr. Balog Edina ügyvédet, valamint 
 

első számú póttagjának 
     Dr. Borbás Péter ügyvédet, 
 
második számú póttagjának 
     Dr. Eszenyi Zoltán közjegyzőt 
 
határozott időre, a 2022. évi országgyűlési képviselők általános választására 
megválasztott választási bizottság alakuló üléséig megválasztja. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban 
megválasztott Fejér megye 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület 
Választási Bizottsága tagjaitól és póttagjaitól vegye ki; továbbá a Közgyűlés 
felkéri Jegyzőt, mint az Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Iroda 
vezetőjét, hogy a kivett esküt követően a megbízóleveleket adja át. 

 
Felelős:     - az eskü kivételéért: 
                    a polgármester 
               - a megbízólevelek átadásáért: 
                    a jegyző 
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Határidő:   - az eskütételre 2018. január 25. 
                  - a megbízólevelek átadására 2018. január 25. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Jegyzője, mint az Országgyűlési Egyéni Választókerületi 
Választási Iroda vezetője a 2018. évi országgyűlési képviselők választásának 
törvényes lebonyolítása érdekében a szükséges 100 darab mennyiségű 
szavazófülke elkészítését megrendelje. 

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

pontban írt kötelezettségvállalás összefüggő intézkedéséket megtegye, és 
beszerzés költségét az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a 
Polgármesteri Hivatal költségvetésében a dologi kiadások sorban szerepeltesse.  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés egyhangú szavazattal a választási bizottság tagjait 
megválasztotta. Én őszinte szívvel gratulálok, eredményes, törvényes 
munkát kívánok önöknek az április 8-ai választások napján, illetve azt 
megelőzően. Megkérném a bizottság megválasztott tagjait és póttagjait, 
hogy az esküt tegyék le, és ehhez megkérek mindenkit a teremben, hogy 
legyenek kedvesek felállni az eskü letételéhez.  

 
„Én, (az eskütevők neve) fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 
Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is 
megtartatom; az Országgyűlési képviselők 2018. évi választásán a Fejér 
megyei 04. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 
Bizottságban betöltött tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. 
(Az eskütevők meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!” 
 

Dr. Bakos Károly, dr. Hanák Tamás, dr. Balog Edina, dr. Borbás Péter, valamint dr. 
Eszenyi Zoltán letette az esküt. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm szépen. Legyenek kedvesek helyet foglalni! És felkérném dr. 
Bakos Károly urat, hogy Karcsi bácsi, ha szabad így mondani, tehát dr. 
Bakos Károly bizottsági tag, ügyvéd úr jelezte, hogy szeretne röviden 
szólni a közgyűlés tagjaihoz. 
 

Dr. Bakos Károly a Helyi Választási Bizottság elnöke: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Nagyon megtisztelő az a 
megbízatás, amellyel most gazdagodtunk. Ez a megbízás nagyon komoly 
feladatot ró ránk. Olyan feladatot, amely ugyan nem ismeretlen előttünk, 
hiszen az ezt megelőző választásokon hasonló megbízatást kaptunk, és e 
megbízás értelmében el is jártunk, és mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy törvényesen, megfelelően, becsülettel, tisztességgel 
elvégzett munkánknak gyümölcse meglegyen. Ugyanezt fogadjuk most is, 
és fogadtuk, amelyre az eskünket most letettük. Tulajdonképpen a 
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közgyűlés elvárásainak elvárásainak eleget fogunk tenni tisztességgel. 
További jó munkát kívánunk a közgyűlésnek! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm, Karcsi bácsi! És legyenek kedvesek átvenni a 
megbízólevelet. Jó munkát kívánok! 

 
Cserna Gábor polgármester dr. Bakos Károly ügyvédnek, dr. Hanák Tamás 
ügyvédnek, dr. Balog Edina ügyvédnek, dr. Borbás Péter ügyvédnek, valamint dr. 
Eszenyi Zoltán közjegyzőnek átadta a megbízólevelet. 
 
2. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a második napirendi pont megtárgyalására, a polgármesteri 
hivatal beszámolójára. Szabó Zsolt képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt 
hiszem, hogy így a januári első képviselő-testületi ülésen még nem késő 
egy karácsonyi ajándékkal élni. Én egy felajánlást szeretnék tenni a 
Párbeszéd nevében, és polgármester úrnak szeretnék egy egynapos 
kommunikációs tréninget felajánlani. Úgy érzékeltem a napokban, hogy 
polgármester úrnak valamifajta kamerafóbiája van, és amikor kamerát lát, 
akkor elbújik a sarokban, és sajtószóvivő asszonnyal intézteti el, hogy ez a 
kamera eltűnjön. Majd, ha ez megtörtént, akkor bátran előjön a sarokból. 
Szerintem ez nem pont a város első polgárához megfelelő viselkedés, 
ezért én azt javaslom, polgármester úr, hogy egy ilyen egynapos 
kommunikációs tréningen vegyen részt. Mi mindent meg fogunk tenni 
azért, hogy ez a kamerafóbia, ez eltűnjön önben, és akár a kényes 
kérdésekben is vállalja a nyilatkozás lehetőségét. Egyébként én megértem 
önt, polgármester úr, hogy bujkál a kényes kérdések elől, hiszen Jávor 
Benedekkel az Európai Csalás Elleni Hivatalnál tettünk feljelentést a 
dunaújvárosi közvilágítás mutyi kapcsán, és hát úgy néz ki, hogy ez a 
vizsgálat, ez révbe fog érni. Ugye láthattuk, hogy azért a dunaújvárosi 
politikai mutyik közül az egyik legnagyobbat sikerült önöknek tető alá 
hoznia, egy olyat, aminek a végén a XXI. században, az EU-ban 
embereknek zseblámpával kell közlekedniük a sötétedés után. Egy olyan 
mutyi eredménye ez, hogy az emberek, amikor át akarnak kelni a zebrán, 
akkor életveszélyben vannak. Azt érték el önök a közvilágítás 
korszerűsítésével, hogy átmenni a zebrán valamifajta extrém sport, amit 
csak megkülönböztető mellényben, zseblámpával lehet megkísérelni. 
Szerintem ebben az ügyben ideje lenne abbahagyni a félrebeszélést, ideje 
lenne abbahagyni a bujkálást, ezt az ügyet, ahogyan a Párbeszéd 
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többször javasolta, ki kellene vizsgálni. Aki felelős, annak vállalnia kéne a 
felelősséget, és mindent el kéne követni azért, hogy egész 
Dunaújvárosban ez az arcpirító helyzet, ez megszűnjön. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Érdeklődnék, hogy hol és mikor lenne a kommunikációs tréning. 
Köszönöm. Barta Endre képviselő úr, Jobbik Dunaújvárosi Szervezete! 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mielőtt itt 
az elmúlt időszak témáira rátérnék, kérem, engedjék meg, hogy mind a 
saját magam, mind pedig a Jobbik Magyarországért Mozgalom nevében 
én is őszinte részvétemet fejezzem ki mind dr. Kálmán András, mind 
Markovics Sándor, mind pedig Birkás István halálával kapcsolatban. Nem 
ma, már több, mint egy hónapja, de mindenképp szeretnék róla beszélni. 
Ugyanis rengeteg pozitív jelzés érkezett hozzám, nem mint képviselőhöz, 
hanem magánszemélyként az Adventi Forgataggal kapcsolatban. Örülök 
neki, hogy ilyen szervezést sikerült összehozni, hiszen jó látható, hogy 
mindenki megtalálta, amit keresett. Aki felkészülni szeretett volna a 
karácsonyra, az azt, aki pedig szórakozni, azt, úgyhogy én mindenkinek 
gratulálok, aki ehhez hozzátette a maga munkáját. A következő egy 
kérdés lenne. Tavaly lett volna egy határozati javaslatom az újszülöttek 
támogatásával kapcsolatban. Akkor polgármester úr, hogy ezt ne adjam 
be, hiszen már készítés alatt áll. Akkor meg is történt, viszont én 
konkrétan emlékszem, hogy azt beszéltük, hogy ez egy folyamatosan 
felépített támogatás, tehát nem egy egyszer megszavazunk valamit, és 
akkor azt kapják, hanem minden évben hozzátesszük azt, ami valóban 
arra ösztönzi a dunaújvárosiakat, hogy itt éljenek, illetve itt tervezzenek 
családot. Szeretnék érdeklődni, hogy tervben van-e a kiegészítése ennek 
az előző meghozott javaslatnak. Mert ha nincs, akkor én nagyon szívesen 
beadom az enyémet. Örültem a polgármesteri közleménynek a Zöld SZTK 
parkolókkal kapcsolatban. Nem véletlen adtam be azt a határozati 
javaslatot, ami arra vonatkozik, hogy tarthatatlan az a helyzet. Örültem, 
viszont továbbra is azt kérem, amit a javaslatom tartalmaz, hogy ne csak a 
Zöld SZTK közvetlen környékét nézzük, hiszen ott több forgalmas utca is 
van, és ez a probléma már nemcsak közvetlen a Zöld SZTK környékét 
érinti, hanem igenis a Táncsics Lajos, Táncsics Mihály utcának az elején, 
a Köztársasági út, Esze Tamás, tehát igenis, én szeretném, hogy az 
önkormányzat ott is végeztesse el ezeket a felméréseket. A következő 
kérdésem egy lokális problémáról fog szólni. Érdeklődni, pont az is 
nagyjából egy évvel ezelőtt volt ez a Lokál nevű fideszes médiának ugye 
itt a dunaújvárosi botránya, amikor is a dunaújvárosiak pénzéből kívánták 
finanszírozni a fideszes hazugságokat. Az két-három hónap után 
megszűnt elvileg, majd decemberben vettem, vagy év végén hallottam 
arról, hogy mégsem kapta meg az alapítvány a pénzt, tovább, év végéig 
megkapta a Lokál, és most januárban újra be volt dobva az újság, újra a 
Habony médiának a fideszes hazugságai folyamatosan ömlenek a 
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dunaújvárosiakra. Érdeklődni szeretnék, hogy legalább a szerződés most 
már megszűnt-e. Érdeklődni szeretnék, hogy még mindig a 
dunaújvárosiak pénzéből van ez a támogatás, vagy már más forrást 
találtak neki. És akkor a Szabó Zsolt képviselő úrhoz kicsit csatlakozván 
az OLAF- jelentéssel kapcsolatban, múlt héten adtam be azt a javaslatot 
is, hogy hozzák nyilvánosságra, hozzák a dunaújvárosi emberek elé, hogy 
mit tartalmaz az, mi az, ami érinti itt őket. Én, mint a Jobbik helyi 
képviselője nem örülök annak, hogy nemzetközi visszhangot kap ez a 
dolog. Én és a Jobbik mindig azon az állásponton van, hogy ezeket a 
dolgokat itt, belföldön kell megoldani. Pintér Tamás országgyűlési 
képviselőnk sem külföldre rohant, hanem itt tett feljelentést. De hogyha 
már az Európai Unió figyelmét felkeltette ez a beruházás, akkor igenis 
azon a véleményen vagyok, hogy a dunaújvárosi embereknek joguk van 
megtudni, hogy túl azon, hogy életveszélyben vannak, túl azon, hogy már 
több százmillió forintjukba került ez a beruházás, milyen büntetésekre 
számíthatnak. Úgyhogy kérem, amikor a következő hónapban 
szavazhatunk erről, akkor kérem önök is támogassák, és minél előbb 
tájékoztassuk a dunaújvárosi embereket. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Besztercei Zsolt képviselő úr következik! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Képviselő-társaim nagyon kíméletesek voltak az 
eddigiekhez képest. Hát, meglátjuk, hogy most polgármester úr hogyan 
fog reagálni egy-két dologra. Szepesi alpolgármester úrtól szokásos lőtér 
ügyben érdeklődnék. Ugye most január 10-ei keltezéssel kaptam egy 
olyan válaszlevelet a hivataltól, mely szerint a jelenlegi lőtér fejlesztése 
várható a Honvédelmi Minisztérium szerint. Ezzel kapcsolatban 
érdeklődnék, hogy ez így, ezt így hogy gondolják. A Lajos király körút 212 
lakásából 207 aláírás jött össze tavaly ilyenkor, tavaly év elején. Az ott 
lakók 90%-a azt kérte az önkormányzattól, hogy vigyük el onnan a lőteret, 
mert veszélyesnek tartják a lakók. Szepesi Attila alpolgármester úr tavaly 
szeptember 21-én, amikor szokás szerint megkérdeztem, hogy mi újság a 
lőtér fejlesztéssel kapcsolatban, akkor azt mondta, hogy elküldtük a 
levelet, amiben kértük azt, hogyha lehetséges, fogadja el a Honvédelmi 
Minisztérium a jelenlegi lőtér felújítását. Tehát szeptemberben Szepesi 
alpolgármester úr kvázi kinyilvánította, hogy nagy ívben tesznek arra, hogy 
a lakók mit kérnek, hogy a lakók azt szeretnék, hogy a jelenlegi helyen ne 
legyen tovább működő lőtér. Én szeretném azt kérni önöktől, hogy 
mindenképpen az új helyszín, amiről szó volt, ami már az iparterületen 
található, hogy az új helyszínnel kapcsolatos lőtér fejlesztést támogassák, 
és ne a jelenlegi helyszínen lévő fejlesztést. Mert egy következő 
önkormányzat adott esetben be fogja zárni a lakók kérésére a jelenlegi 
lőteret, és kár lenne azért a kidobott pénzért, hogy odarakni be azt a 
minisztérium által megfinanszírozott összeget, amiből egy tökéletes, 
szuper lőteret lehetne kint az iparterületen, távol a lakóövezettől 
fejleszteni. Tehát ezzel kapcsolatban. De 261 napja kérdezem már azt is, 
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hogy a naperőműnek a bérleti díja hogy lehetséges, hogy minden évben 
csökken. Tehát kötöttek szerződést tizenöt évre, és ebben a 
szerződésben minden évben csökken a bérleti díj, amit a cég fizet azért a 
területért, amit az önkormányzat rendelkezésére bocsát. Ugye 
megkérdeztem a vagyonkezelési osztályt, megkérdeztem a főépítészi, 
építésügyi osztályt, egyetlenegy olyan szerződése sincs az 
önkormányzatnak az elmúlt tíz évben, amelyben bárki is csökkenő bérleti 
díjat fizetett volna az önkormányzat tulajdonáért. Tehát továbbra is 
kérdezem. Minden alkalommal elmondom, nem kaptam választ még 
egyszer se, de annak viszont örülnék, hogyha nem a hivatali vezetőket 
kényszerítenék valami alibi válaszra, hanem valami valódi választ kapnék 
arra, hogy mi az oka annak, hogy folyamatosan kevesebb összeget fizet a 
bérlő. A Zöld SZTK-nál, igen, parkoló fejlesztés. Most az utcák 
egyirányúsítása, ami ott a tegnapi közlemény szerint be fog következni, 
meglátjuk, hogy hogyan fogják a lakók viselni. Nem tartom egy zseniális 
húzásnak egyáltalán, lehet, hogy most időlegesen ezzel lehet nyerni tíz 
vagy húsz parkolóhelyet, de hogy nem fog megoldást hozni arra a 
problémára, ami már jelenleg is ott a technikumi városrészben létezik, 
tehát a parkolóhelyeknek a hiánya, a megfelelő mennyiségű 
parkolóhelyeknek a hiánya. Illetve, hogyha az a hivatal megnyitja a kapuit 
a felújítás után, akkor eleve az ott dolgozók, illetve a járásból oda menők 
számára hatalmas káosz fog keletkezni. Ezt a káoszt az egyirányúsítással 
még növeljük is elég szépen, és az a nyert tíz-húsz parkolóhely, az nem 
fogja megoldani ezeket a problémákat. Higgyék el! De itt a parkolóhellyel 
kapcsolatban és Dózsa II. városrésszel érintőlegesen felújítanám azt a 
javaslatomat, amit két évvel ezelőtt többször elmondtam, hogy az 
Aranyvölgyi útnak a lecsíkozott része, ami a Köztársaság úti 
kereszteződéstől az Apáczaiig tart, ott azt át lehetne alakítani parkolóvá. 
Nem azt, ami most le van csíkozva, hanem oda átterelni a forgalmat, és a 
külső sávot pedig át lehetne alakítani parkolókká. Ott ötven-ötvenöt darab 
parkolóhely kialakítható lenne. Legalább a Dózsa II.-ben valamennyire 
csökkenne az a tumultus, ami akkor van, amikor az emberek hazamennek 
munkából, és nem találnak maguknak parkolóhelyet. Dunaújvárosi 
közvilágítás és Európai Csalás Elleni Hivatal jelentése. Polgármester Úr! 
2015. május 21-én, tehát idestova majdnem lassan három éve, azon a 
közgyűlésen beszéltem először a Rosettum Kft.-ről és az ön által aláírt 
határozatról, amelyben április 4-én, azon év április 4-én, 3-án a PM 
határozat szerint aláírta, és eredményessé nyilvánította, és győztesnek 
nyilvánította a Rosettum Kft.-t, hogy elvégezheti Dunaújváros 
közvilágításának a felújítását. Ez 2015. májusban volt. Azon a 
közgyűlésen én elmondtam több egyéb dolgot. Többek között a 
Rosettumnak, hogy előző évben tízmillió forintos árbevétele volt a cégnek, 
így nyert el egy 238 millió forintos közvilágítást, hogy nem volt egyetlenegy 
alkalmazottja sem bejelentve, és még egy csomó minden egyéb mást. És 
azt is elmondtam, hogy biztos vagyok benne, hogy lesz folyománya itt a 
közgyűlésben ennek az ügynek, mert ez úgy, ahogy van, nekem büdös. 
Ez volt 2015. május 21-én, ahol megkértem polgármester urat, hogy 
nézzen utána, mert ez problémákat okozhat az elkövetkezendőkben, és 
biztos, hogy napirenden fog szerepelni még itt a közgyűlésben. Majdnem 
három éve mondtam ezeket a szavakat. Szó szerint idéztem a 



28 
 

jegyzőkönyvből. Hát, most már túl vagyunk egy Európai Csalás Elleni 
Hivatal által elvégzett vizsgálaton a jelek szerint. Én nem tudom, hogy 
ebben a hivatali jelentésben mi van, a médiában az jelent meg, hogy a 
dunaújvárosi közvilágítást is vizsgálták, és a dunaújvárosi közvilágítással 
kapcsolatban is vannak ebben a jelentésben megállapítások. 
Polgármester Úr! Én azt javaslom, hogy kezdeményezze azt, ehhez nem 
kell a közgyűlésnek a szavazása, ehhez nem kell napirendi előterjesztés, 
kezdeményezze azt, hogy kapja meg ennek a jelentésnek a másolatát, 
vagy a jelentést magát, és hozza nyilvánosságra, mert a 
dunaújvárosiaknak joguk van tudni, hogyha ebben a jelentésben van a 
dunaújvárosi közvilágítással kapcsolatban megfogalmazott kifogás vagy 
éppen törvénytelenség, akkor a dunaújvárosiaknak joguk van tudni arról, 
hogy mit tartalmaz ez a jelentés, és önnek viszont joga van ezt a jelentést 
kikérni, és joga van ahhoz, hogy nyilvánosságra hozza. Én azt gondolom, 
hogy önnek kötelessége a dunaújvárosiak érdekeit képviselni adott 
esetben akkor is, hogyha ez a fideszes párthűséggel szembe megy, mert 
a dunaújvárosiak érdekei többre valók, mint a párthűség. Tehát a 
közvilágítással kapcsolatban azt gondolom, hogy amit három évvel ezelőtt 
mondtam, hogy még fog idekerülni a közgyűlés elé, ezt továbbra is 
fenntartom, mert majdnem minden alkalommal, minden ősztől tavaszig 
erről beszélünk itt, a közgyűlésben. Hát a kamerafóbiájáról, igen, tehát azt 
én sem tartom szerencsésnek, és nem tartom jónak. Decemberben, 
amikor a Quimby üggyel sikerült bekerülni az országos médiába, akkor 
sem sikerült egy kamera előtt önnek megállnia, és elmondani szemtől 
szembe, hogy mit gondol erről az ügyről, de ugyanúgy most, ezzel az 
OLAF-jelentéssel kapcsolatban szintén. Én nem tudom, hogy ezen 
kommunikációs tanfolyam segít-e, vagy nem segít. Biztos vagyok benne, 
hogy itt nem annak a hiánya okozza a problémát, hanem az, hogyha önt 
megkérdezi a sajtó, szerintem, magánvéleményem, önnek kötelessége 
kiállni, és válaszolni, mint Dunaújváros első emberének. És Dunaújváros 
első embere, amikor elszalad a kamerák elől, akkor önmagát is minősíti, 
és bennünket, a közgyűlést is minősít, és a dunaújvárosiakat pedig kvázi 
semmibe veszi. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem egy helyes 
magatartás. Oda kell állni, el kell mondani, meg lehet indokolni, vagy 
éppen nem, ez majd kiderül, de minden esetre azért legyen meg az a 
tartás, hogy nem menekülünk el egy kamera elől. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Felhívom szíves figyelmüket, aki a második napirendhez szeretne még 
hozzászólni, az most legyen kedves ezt jelezni gombnyomással, mert 
utána a napirend vitáját lezárom. Pintér Attila elnök úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először egy 
köszönetnyilvánítással szeretném kezdeni a polgármester úr és a hivatal 
felé. A köszönetnyilvánítás pedig annak szól, hogy ilyen korrektül állnak 
hozzá dr. Kálmán András, az MSZP volt helyi elnöke és Dunaújváros volt 
polgármesterének a búcsúztatásához. Ahhoz, hogy dr. Kálmán Andrást 
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méltóképpen búcsúztatjuk. Ezt köszönöm szépen a hozzáállásukat, illetve 
a hivatalnak a segítségét. Eddig a tartott a hozzászólásomnak mondjuk 
így, pozitív része. És akkor engedjék meg, hogy az elmúlt időszakban 
történt eseményekkel kapcsolatban egy-két dologról véleményt alkossak, 
illetve kérdést fogalmazzak meg. Az első ilyen történet, ugye múlt héten 
volt a Bartókban Dunaújváros polgármesterének, polgármester úrnak a 
városértékelő beszéde, ahol az elmúlt évet értékelte. Ez a rendezvény ez 
tavaly került először megrendezésre, nyilván azért, hogy ne lógjon ki a 
lóláb, hogy csak kampányidőszakban tartunk ilyet. Nyilván ez már ennek 
az előkészítése volt, hiszen fel is használta ezt polgármester úr arra, hogy 
fényezze a saját teljesítményüket, illetve az elmúlt egy év közgyűlési 
teljesítményét, amit azt gondolom, egyébként helyes, hogyha én az ön 
helyében lennék, mondjuk én is hasonlóan cselekedtem volna meg ezt a 
dolgot. De azért egy-két gondolatmenetére hadd reagáljak. Úgy 
emlékszem, egyedül voltam ott ellenzéki képviselőként, és volt 
szerencsém végighallgatni a közel egy órás értékelő beszédét. Amivel 
kapcsolatban alapvetően nagyon sok mindennel egyet tudok érteni, mégis 
volt egy-két olyan anomália benne, amire szeretném fölhívni a figyelmet. 
Az első ilyen dolog az, hogy polgármester úr büszkén sorolta azokat a 
fejlesztéseket, ami a Modern Város Program keretén belül részben 
elindult, részben várhatóan meg fog valósulni Dunaújvárosban. Közel 
negyvenmilliárdos fejlesztésről beszélünk, amely európai uniós 
támogatásból fog megvalósulni. Ön büszkén sorolta ezeket a 
fejlesztéseket, miközben a következő mondataiban pedig ostorozta 
Európát, és szidta Brüsszelt. Nekem valahogy ez a dolog nem fér össze 
egymással. Tehát egyik oldalról kérjük az európai adófizetők pénzét, de 
egyébként meg semmi másra nincs szükségünk, és egyébként ne 
szóljanak bele a saját dolgainkba. Szerintem egy európai szövetségben ez 
így nem működik, sose működik, és szerintem nem is fog működni. 
Nyilván kampány van, nyilván ez a brüsszelezés meg sorosozás meg 
egyéb marhaságok, ezek a kampányuknak a része, de azt gondolom, 
hogy az európai uniós forrásból megvalósuló városfejlesztésekkel 
szembeállítani Brüsszel és az Európai Uniónak az egyébként negatív 
hozzáállását, ez nem egy szerencsés történet. És ha már a 
városfejlesztésről beszélünk, egy dologra szeretném fölhívni a figyelmüket 
csak azért, hogy majd a jövőben emlékeztetni tudjam önöket, hogy 
elhangzott ez is. Rengeteg olyan fejlesztés zajlik, meg majd fog zajlani a 
városban, aminek eredményeképpen különböző területek megújulnak. Itt 
lesz az uszoda, itt lesz az élményfürdő, itt lesz a múzeumnak az 
áttelepítése, sorolhatnám tovább ezeket a fejlesztési dolgokat, de egy 
dologról azonban nem beszélnek. Az pedig az, hogyha ezek a fejlesztések 
át lesznek adva, és ezek a pénzek el lesznek költve, akkor az itt lesz a 
városnak a nyakában. Ezeknek az intézményeknek fenntartási, 
karbantartási és egyéb költségei lesznek. Szerintem egyébként nem 
kevés. Erről én az elmúlt időszakban egyetlenegy összefoglalót, 
tanulmányt, semmiféle olyan anyagot nem láttam, ami a döntések 
előkészítéséhez mondjuk muníciót adott volna. Mert az tök jó egyébként, 
hogy pályázati pénzből meg uniós forrásból valamit megcsinálunk, csak 
belegondolt-e valaki, hogy utána ez éves vagy akár havi szinten hány tíz, 
hány százmillióval, vagy akár hány milliárddal fogja terhelni Dunaújváros 
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költségvetését, és kiszámolta-e valaki, hogy egyébként a jelenlegi bevételi 
struktúra mellett jutni fog-e erre Dunaújvárosnak. Erre a figyelmet 
szeretném fölhívni, én nem tudom, hogy mi a matek, de jó lenne, hogyha 
az elkövetkező időszakban erről is tudnánk beszélni, mert szerintem 
fontos dolog. Polgármester úr az  évértékelő beszédben azt említette, 
hogy nagyon forró ősz lesz, bocsánat, tavasz. Én szeretném megkérdezni, 
hogy pontosan mire gondolt polgármester úr, mert feltételezem nem arra, 
hogy mondjuk hirtelen harminc fok lesz itt márciusban, és mondjuk, 
nagyon melegünk lesz. Sokkal inkább azt gondolom, hogy arra gondolt, 
hogy elindul a választási kampány, és hát itt esetleg kellemetlen ügyek 
látnak napvilágot, vagy esetleg olyan eszközökhöz nyúlnak, ami mondjuk 
másoknak kellemetlenséget okoz. Én ezzel kapcsolatban csak arra 
szeretném fölhívni a figyelmet, polgármester úr, hogy amilyen az 
adjonisten, olyan a fogadjisten! Tehát azt a kampánystílust, ami ma 
Magyarországot jellemzi, ezt önök vezették be. Az ellenzéki pártok pedig 
tanulékonyak, úgyhogy megtanulták. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ne 
lepődjenek meg, hogyha a fagyi visszanyal, és esetenként azt kapják, 
amire nem számítanak. Évértékelő beszédben megemlítette a Zöld SZTK-
nak az ügyét. És hát valami olyasmi megfogalmazásban tette ezt, hogy a 
kommunisták eladták, a Fidesz pedig visszavette, és kitakarította. Hát, 
polgármester úr, úgy tudom, történelmet tanít, illetve tanított is, úgyhogy 
majd ez a kommunisták kifejezésnek a fogalmára én most már nagyon 
kíváncsi vagyok. Mert nagyon sokszor hallottam ezt a kifejezést, csak nem 
mindig tudom hova rakni. Nem volt szerencsés ez a megszólalás, már 
csak azért sem, mert ön is, mint ahogy én is pontosan tudja, hogy amikor 
az épület eladásra került, akkor az akkori közgyűlés döntött erről. Nem a 
közgyűlés kezdeményezte ennek az épületnek az eladását, hanem a 
dunaújvárosi kórház akkori vezetése. Az eladásnak pedig az volt a célja, 
hogy ennek az épületnek óriási fenntartási költségei voltak, amit a kórház 
fizetett, miközben a kórház ennek az épületnek csak a töredékét 
használta. Az akkori vezetésnek az volt az elképzelése, hogy a város adja 
el ezt az ingatlant, a bevételt adja át a kórháznak, a kórház ebből törlessze 
az akkori adósságállományát, és az épületet, egy jóval kisebb részt 
visszabérelve hatékonyabban tudjon működni. Az akkori közgyűlési 
testület ennek az információnak és ennek a kérésnek a birtokában csinálta 
meg az értékbecslést, tette közzé egyébként az épületnek az eladását 
országos médiában, és így történt az eladás egyébként 125 millió forint 
értékben. Nagyon sok legenda kering a Zöld SZTK körül, és a fejembe 
vettem, hogy az elkövetkező időszakban minden ilyen témában hozzá 
fogok szólni, és el fogom mondani, mik voltak a körülmények, mert nagyon 
régen volt, és nem emlékszünk már rá. Tehát az akkori közgyűlés ezeknek 
az információknak a birtokában döntött. Ezt követően a kórház egyébként 
bérelte is az épületet, és nagyon sokáig még működött. Hogy utána mi 
történt, én pontosan nem tudom. A kórház, úgy tudom, kivonult egy idő 
után, már nem volt szüksége rá. Magával az épülettel, hogy mi lett, és 
hogy voltak ott tulajdonosváltások, azt nem tudom, hiszen nem is tartozott 
a közgyűlésnek a hatáskörébe. Nem a Fidesz vette vissza ezt az épületet. 
Dunaújváros Közgyűlése döntött, ha minden igaz, a tavalyi évben a 
megvásárlásról, és az én emlékeim szerint kétszázötvenegynéhány millió 
forintért vette vissza ezt az épületet, és adta át egyébként a 
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kormányzatnak, aki majd föl fogja újítani. Szeretném jelezni, hogy az 
épület ugyan visszakerül városi használatba, nem városi tulajdonba, 
hanem városi használatba, de nem SZTK, és nem egészségügyi 
intézményként, hanem kormányhivatali helyiségek lesznek benne. Ezt 
csak a pontosság kedvéért mondom, de hát ez a visszaadtuk a népnek, 
nem adtuk vissza a népnek, hanem az állam visszavette Dunaújváros 
Önkormányzatának és adófizetők pénzén keresztül, a tulajdonába került, 
és egyébként olyan hivatalokat fog működtetni ott, ami jelenleg is működik 
a városban különböző helyeken. Egy dologra hadd hívjam föl a Zöld SZTK 
üggyel kapcsolatban a figyelmet. A 125 milliós eladást a Jobbik 
sérelmezte, és emlékeim szerint Pintér Tamás képviselő úr nyilatkozott 
úgy, hogy ők tettek feljelentést különösen nagy értékű hűtlen kezelés 
alapos gyanújával, aminek következtében évekig tartó nyomozás zajlott az 
akkori képviselő-testület, illetve az összes érintett, aki ebben az ügyben 
közreműködött gyanúsítottként került meghallgatásra, rabosították, és a 
többi, és a többi, nem sorolnám az eseményeket. Részese voltam 
egyébként, nem volt óriási élmény, polgármester úr, higgye el! Én csak azt 
szeretném megkérdezni a Jobbiktól, hogyha akkor 125 millióért eladtuk, és 
ez kiverte a biztosítékot, egyébként értékbecslés alapján adtuk el, 
egyébként nem talált a nyomozás semmit, tehát nem lett sem vádemelés, 
sem más, bűncselekmény hiányában megszűnt az egész ügy. De azt 
szeretném megkérdezni a Jobbiktól, hogy kívánnak-e feljelentést tenni 
különösen nagy értékű hűtlen kezelés ügyben, hiszen ugyanezt az 
épületet lényegesen rosszabb állapotban jóval később dupla áron 
vásárolta vissza a város egyébként adófizető pénzből. Kérem a Jobbikot, 
hogy vizsgálja meg ezt az ügyet. Bár én is megszavaztam a 
visszavásárlást, mert egyetértek vele, talán önök is, de hát akkor nézzük 
meg, hogy akkor itt mi volt a helyzet, mert azt gondolom, hogy megér egy 
misét az önök számára is meg a közgyűlés számára is ez az ügy. És 
akkor egy-két aktuális téma, illetve pont kettő. Az egyik, hogy én 
folyamatosan lovaglok ezen a hulladékkezelés ügyön, meg Dunanett, meg 
Vertikál, meg ki van kivel. Ugye annak idején a Vertikálnak a tulajdonosa 
lett a, vagy egyik tulajdonosa lett a Dunanettnek az ügyvezetője. Jeleztem 
abban az időben, hogy valami olyan érzetem van, mint hogyha a Vertikál 
be akarná kebelezni a Dunanettet, és ebbe az önkormányzat asszisztál. 
Akkor természetesen olyan válaszokat kaptam, hogy ne aggódjak, itt 
semmiféle ilyen nincsen, csak hát mindenféle vonatkozás miatt ez így 
sokkal célszerűbb meg gazdaságosabb meg egészségesebb. Egy 
hónappal ezelőtt kaptam egy matricát otthon, hogy ragasszam föl a 
kukámra, a hulladékgyűjtő edényemre. Az van ráírva, hogy Vertikál. Most 
akkor szeretném megkérdezni, akkor ki az Isten gyűjti Dunaújvárosban a 
szemetet. Mert az én tudomásom szerint egyébként a városi tulajdonban 
lévő Dunanett Kft.-nek a feladata ez. Nekem viszont a hulladékgyűjtő 
edényemen Vertikál felirat díszeleg, és ezt kötelező volt kitenni. Úgyhogy 
erre várom a szíves válaszukat. És akkor, hogy ne maradjak ki a sorból, 
közvilágítás témában engedjék meg, hogy én is egy-két gondolatot 
mondjak. Először is az, hogy hát sötétbe borult a város, ez nem kérdés, 
mert szerintem mindenki tapasztalja. Szerintem nem jól sikerült ez a 
projekt. Bár az összes jelentés önöket igazolja, hiszen semmiféle 
szabálytalanságot eddig semmiféle vizsgálat nem talált. De hát mégis a 
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tapasztalat az, hogy nincsen világos. Közel 90 milliót költött el a város 
azóta annak érdekében, hogy azokon a helyeken, ahol ez a közvilágítás 
felújításra került, a balesetveszélyes állapotokat megszüntesse. Aztán 
semmi mást nem csináltunk, de szeretném jelezni, hogy ez a közvilágítás 
program csak a város egy részét érintette, úgy is mondhatnám, a 
töredékét, hiszen a közvilágítás a régi sem volt túl jó, és a város többi 
részében még a régi van. Ez a történet teljesen megállt. Szeretném 
megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban kívánnak-e továbblépni, lesz-e 
további világítás rekonstrukciós program, vagy most ezzel itt megálltunk. 
És polgármester úrnak annyit hadd jegyezzek meg, és szerintem nem kell 
tanfolyamra járjon vagy mindenféle kurzusokra, mert szerintem a 
kommunikációs képességével semmiféle probléma nincsen, csak vannak 
bizonyos dolgok, amiben nem szívesen nyilatkozik. De hogyha önök úgy 
gondolják, hogy ez az ügy rendben volt, és egyébként dokumentumokkal 
is tudják igazolni, hiszen mondom, elénk került az eddigi vizsgálatok, amik 
történtek, azok úgy mondták, hogy ez tulajdonképpen rendben volt, akkor 
miért nem áll a kamera elé, és miért nem mondja el ezt. Hát, nyilvánvaló, 
polgármester úr, nem világítástechnikai szakember, tehát azt, hogy 
mekkora fény van, azt nem önön fogják számon kérni. A közgyűlés 
felelőssége az, hogy ez az eljárás szabályosan menjen végig. Azt 
gondolom, hogy ez a feladatunk, hogy ezt figyelemmel kísérjük. Azzal, 
hogy Dunaújváros polgármestere ebben az ügyben nem nyilatkozik, az azt 
engedi feltételezni, hogy valószínű, hogy valami nem volt rendben. Már 
elnézést kérek, de nekem ez jutott eszembe, meg gondolom, nagyon sok 
dunaújvárosinak is. Úgyhogy én javaslom polgármester úrnak, hogy álljon 
ki ebben az ügyben, és nyugodtan mondja el a véleményét. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Iván László képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő-társak! 
Hallgatom ezeket a hosszan-hosszan tartó beszédeket, ezek nagyon jók 
és nagyon helyesek. Egyetlenegy dolgot szeretnék kérni vagy mondani 
tulajdonképpen a Zöld SZTK-val kapcsolatban. Ugyanis annak idején 
eléggé én voltam a kezdeményező, hogy ebből bármi is történjen. A jogi 
és pénzügyi háttereket nem tudom, habár szerintem lehetne róla mesélni, 
hogy ki, hogyan adta el, és hova került, és miért került. Én nagyon örülök 
neki, hogy Barta Endre képviselő-társam és Besztercei képviselő-társam 
fölvázolta a parkolási problémákat. Nem emlékszem rá, hogy 2014-ben is 
itt lettek volna ezzel a problémával, hogy oldjuk meg a Technikum 
városrész parkolóhelyeit. Elég furcsának találom, hogy az elmúlt másfél 
évben vagy egy évben csatlakoztak bele ebbe a témába. Én úgy 
gondolom, hogy elég sokat foglalkoztunk a Zöld SZTK-val. Nemcsak a mi 
érdekünk, hanem mindenki érdeke, hogy ez végre megvalósuljon, és 
elkészüljön. Nem emlékszem arra se, habár nem vagyok egy öreg ember, 
hogy az elmúlt húsz-harminc évben, amikor a Zöld SZTK egészségügyi 
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központként működött, itt folyamatosan a képviselők adták volna be az 
indítványt azért, hogy a parkolók száma növekedjen meg. Ha jól 
emlékszem, tíz-tizenöt-húsz évvel ezelőtt még valamikor voltam katona is, 
és tüdőszűrőre jártam, több száz ember vett részt a Zöld SZTK 
látogatásában, és soha nem hallottam ilyen problémát, hogy ki hova 
parkol. Ez egy mostani probléma. Én úgy gondolom, hogy az a létszám, 
ami jelenleg tartózkodik Dunaújvárosban, és a hozzá tartozó gépkocsik 
száma igencsak megnőtt. Ezzel a problémával foglalkozni kell. Nem 
gondolom, hogy csak a Technikum városrészben probléma ez, hanem az 
összes városrészben. Tehát nem kell erre kihangsúlyozni magunkat, hogy 
csak a Technikum, csak a Zöld SZTK, mert most éppen az van porondon. 
Szerintem összetehetjük a kezünket, hogy végre eljutottunk arra a szintre, 
hogy a Zöld SZTK-ból lett valami. Én 2014 elején voltam bent a Zöld 
SZTK-ban, belül, bent álltam. Hadd ne mondjam. Lehet látni a képeket, 
hogy mi volt itt. Eltelt négy év, és eljutottunk arra a szintre, hogy már 
nyugodtan be lehet állni. Én úgy gondolom, hogy voltak bent egy páran, és 
se fertőzésveszély, se semmi nincs. Ez a legfontosabb probléma, hogy ezt 
megoldjuk, és mellette hozzá kell tenni azt is, hogyha jól emlékszem, 
polgármester úrral lett egyeztetve abból az ügyből kifolyólag, hogy a 
parkolást oldjuk meg a környéken. Múlt héten találkoztam Barta Endre 
képviselő úrral, beszélgettünk a héten, hogy pontosan hol és milyen 
szinten lehet megoldani. Nyilvánvaló, hogy a Besztercei úr felhívta a 
figyelmünket arra, hogy ez csak egy pillanatnyi megoldás az 
egyirányúsítással. Én úgy gondolom, pillanatnyilag meg kell oldani, így 
igaz. Tehát ez a feladatunk, hogy ezt most megoldjuk, de hosszú távú 
tervben, ami nem is olyan hosszú távú, úgy gondolom, hogy a 
városüzemeltetési osztállyal lett egyeztetve, készül egy tanulmányi terv, 
hogy közel 80-150-200 parkolóhely fog létesülni ebben a körzetben. Illetve 
van még olyan rész, amit még nem néztünk át, de ez is folyamatos 
feldolgozás alatt van. És megkérném önöket, hogy itt teljesen jó, hogy 
nyilatkozunk, és beszélgetünk, de legközelebb jöjjenek be, egyeztessünk 
a városüzemeltetési osztállyal, és nézzük meg, mielőtt kiállunk ide 
mindenki elé, és elmondjuk, hogy hát mennyi kéne. Tudjuk, hogy mennyi 
kéne, rajta is vagyunk, és pont az a feladatunk, hogy ezt megoldjuk. És 
mondom, nemcsak a Technikumban, hanem van ilyen a Barátság 
városrészben, a Rómaiban, a Dózsa II.-ben és még sorolhatnám. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Gazdasági alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Hát, elindult a választás is, 
73 nap múlva választani fogunk. Ha megengedik, visszafelé válaszolnék a 
kérdésekre. Pintér Attila képviselő úr! Teljesen egyetértünk abban, és 
foglalkozunk azzal, hogy az új létesítmények nemcsak jót hoznak, hanem 
költséget is, és ezen dolgozunk, és már gondot fog jelenteni a 2019-es év 
tervezésénél ezen létesítményeknek akár a bérleti díja, fenntartása, de 
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úgy érzem, hogy akár állami segítséggel, akár a 2017-es év jó iparűzési 
adó tapasztalataival ezeknek a problémákra eleget tudunk tenni, és 
remélem, hogy a város költségvetését nem fogja sötétté tenni, mint ahogy 
képviselő úr lefestette, de természetesen ebben a témában maximálisan 
egyetértünk. Viszont ez a Zöld SZTK, hát ez egy kicsit, hogy jobb kézzel 
fognám meg a bal fülemet. Akkor szerintem engem is fel kéne jelenteni. 
Én 1984-ben kettőszázötvenezerért vettem egy lakást, és 
kettőezervalahányban eladtam ötmillióért. Képviselő úr! Az ingatlanárak az 
évek folyamán nem lefelé mennek, hanem föl. Igaza van, hogy akkor egy 
ilyen szétbontott épület, de a tulajdonos tulajdonos volt, és az az épület, 
azt az épületet mi is megértékbecsültettük ugyanazzal az értékbecslővel, 
aki az, amikor önök megvették ezt az épületet, tehát ezzel az okfejtéssel 
nem értek egyet, hogy az épületek ára az évek folyamán csökken, még ha 
úgy nézett ki ahogy volt. Én nagyon örülök, hogy végre rendet tudtunk 
tenni a Zöld SZTK-nál, és polgármester úr, a körzet képviselője is 
elmondta, hogy türelmet kérünk az ott lakó emberektől a parkolási 
gondjaik megoldásában, mert végre nem olyan körülmények között fognak 
élni, nem fogja az az épület a közérzetüket és a környezetet rontani. Lőtér. 
Mindig visszatérő téma. Igaza van Besztercei úrnak, de ugyebár a lőteret 
nem mi valósítjuk meg, hanem a Honvédelmi Minisztérium ajánlotta fel 
nekünk. Mi megpróbáltunk másik lőteret, másik helyszínt felajánlani a 
lőtérnek, de ezt a HM nem fogadta el. Sokkal, két lehetőség volt előttünk, 
vagy építünk egy olyan lőteret, amit nem lehet használni semmire, 
maximum csak gyakorlásra, vagy pedig a HM, én ehhez nem értek, és 
szerintem a teremben sem értünk hozzá, hogy a nemzetközi és az európai 
szabványoknak milyen paraméterek felelnek meg egy lőtérnél, de én most 
felajánlom a körzet, nem tudom, hogy az hány körzethez tartozik, a körzet 
képviselőinek és ön említette, hogy kétszázvalahány lakó aláírta, a lakók 
delegáltjainak, hogy az építkezést, a terveket, a beruházás végrehajtását, 
folyamatosan mindenről tájékoztatni fogjuk őket. Nem a kétszáz, hanem a 
képviselőjüket, és ez a lőtér meg fog felelni a magyar és a nemzetközi 
lőtér szabályainak, és én úgy gondolom, hogy egyetlenegy eltévedt 
lövedék egyetlenegy ott lakó dunaújvárosi polgár életét nem fogja 
veszélyeztetni. Mert ezt a Honvédelmi Minisztérium csinálja, ő írta elő. Én 
úgy gondolom, hogy ők azért jobban figyelnek erre, mint mi. Tehát most 
felajánlom a körzet képviselőinek és az ott lakóknak, ha választanak egy 
háromfős, kétfős vagy kijelölnek egy embert, hogy a beruházást 
folyamatosan és a terveket figyelhetik, megnézhetik, és ha úgy gondolják, 
bármikor, ha észrevételük van ezzel kapcsolatban, észrevételt tehetnek, 
és közösen észrevételt teszünk a HM-nél. Lokál. Képviselő úr! Hogy mi az 
igazság meg mi a hazugság, azt mindig két oldal határozza meg. Lehet, 
hogy ami önnél igazság, az nálam hazugság, de ez fordítva is lehet. A 
múltkori közgyűlésen is tájékoztattuk a képviselő-testületet és a város 
lakosságát, hogy megszüntettük a Lokállal a szerződést 2018. január 
elsejével, de ugyebár Magyarországon a szerződésekben van egy 
bizonyos felmondási idő, és ettől nem tekintett el a Lokál. Még másfél évet 
lealkudtunk, vagy két évet lealkudtunk, tehát nincs szerződésünk a 
Lokállal, és Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. január 1-
től egy fillért nem fizet a Lokálnak. Azt, hogy bedobják, vagy 
önszorgalomból dobják be a város lakóinak ezt az újságot, nem tudom, 
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sajnos, ahol én lakom, oda nem dobják be, mert nem tudok véleményt 
sem mondani az újságról. Nem nagyon nézem. Szabó képviselő úr! Nem 
tudom, hogy itt lakik-e a városban, vagy járt-e mostanában azért éjszaka a 
városban. Sokkal jobb a helyzet, és sokkal jobb is lesz a helyzet, hiszen 
mindent megteszünk azért, és ha megnézi a híreket, kb. másfél éve 
semmilyen probléma nem volt az éjszakai közlekedésben vagy a 
lámpáknál. És igaz, hogy sok pénzt fordítottunk rá, és még többet fogunk, 
még több pénzt fogunk arra fordítani, hogy a város lakói biztonságosan 
közlekedjenek este. A másik pedig, ezekkel a rágalmazásokkal, én 
tisztelettel felhívom a figyelmét, azért egy kicsit vigyázni kéne. Mert ha 
véletlenül mégse lenne önnek igaza, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése és én magam szerint is be fogom perelni rágalmazásért, 
amiért mutyizik, és még azt mondja, hogy lopunk. És még egy tény, az 
önök sajtója négy vagy öt pert elvesztett a kivitelező ellen. Tehát azért 
mondom, hogy ezekkel a rágalmazásokkal meg a lakosság 
megtévesztésével óvatosan kéne bánni, mert ez egyszer visszanyalhat a 
fagyi. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! A második napirendi pont vitáját lezárom. És 
szeretném önöket tájékoztatni az elmúlt időszak néhány, általam 
fontosnak ítélt eseményéről. Amelyik kérdésre, képviselői felvetésre 
válasz itt nem hangzott el, kérem a jegyző asszonyt, hogy képviselő úr, 
illetve a többi képviselő, újszülött kapcsán pl., hogy egy példát említsek, 
kapják meg ugye írásban a választ. Fel szeretném hívni a figyelmüket, 
hogy január 31-ig kell a vagyonbevallási kötelezettségüknek élnie, ezeket 
a formanyomtatványokat a jegyzői titkárságon átvehetik, és január 31-én, 
16,00 óráig kötelesek velem együtt törvényes határidőben leadni. Szabó 
képviselő úr! Nagyjából elmondta alpolgármester úr visszautasítva az ön 
rágalmait. A leghatározottabban kérem, az ilyen jellegű rágalmaktól 
vonakodjon. Ezt mondom, mint a Fidesz dunaújvárosi szervezetének 
elnöke, és mint egy olyan polgármester, aki a leghatározottabban elítéli az 
ilyen jellegű gazdasági visszaéléseket. Engem ön soha nem tud, nem fog 
megvádolni ilyen jellegű ügyekkel, mert távol elkerülnek az ilyen jellegű 
problémák hála Istennek engem. Most egyelőre nálam van a szó, 
képviselő úr. Alpolgármester úr, Szepesi alpolgármester úr egy olyan 
típusú, olyan habitussal, személyiséggel bíró ember, és itt nem az 
alpolgármesterség a lényeg, hanem Szepesi Attila, mint ember, aki meg 
fogja tenni ezt a feljelentést. Érzékeny, mint jómagam, - Skorpiók vagyunk 
mind a ketten-, lehet, hogy annak köszönhető, és ezekre az ügyekre 
különösen ugrunk. December 14-én tartottuk az utolsó rendes 
közgyűlésünket. Másnap a Nemzetfejlesztési Minisztériumban pénteken, 
december 15-én megtörtént a kézilabda csarnokunk felújításával 
kapcsolatos támogatói okiratok aláírása, ahol jegyző asszonnyal, illetve 
Dudás Pálné osztályvezető asszonnyal vettünk részt. Hatvanöt éves ugye 
a Vasas, nemzetközileg is elismert Vasas Táncegyüttesünk. Örömmel 
mondom, hogy két teltházas előadással ünnepelték a hatvanötödik 
évfordulót a Bartókban december közepén. Még karácsonyt megelőzően 
Izsák Máté bizottsági elnök rendeletünk értelmében az ez évben a nemzet 
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sportvárosában, tehát Dunaújvárosban kimagasló eredményeket elért 
sportolókat köszöntette a Városházán. A novemberi, november 10-ei 
kórház jótékonysági bálnak ugye kitűzött célja ismét egy eszközvásárlás 
volt, ez mégpedig egy újszülöttek számára melegítő- és újraélesztő asztal 
megvásárlása. Ez meg is történt. Némi kiegészítésre szorul még az 
összeg. Tehát megrendelte a kórház, és meg is érkezett, az átadása is 
megtörtént a kórház számára. Közvetlenül karácsonyt megelőző napon, 
december 23-án, szombaton moszkvai átszállással Pecsét István barátunk 
hazaérkezett a kínai gyógykezelésről, és gyógyultan, mint tudjuk, úgyhogy 
e helyről is nagyon szépen megköszönöm még egyszer minden 
támogatónak a segítségét, civil szervezeteknek, vállalkozóknak, 
egyházaknak, sportolóknak, művészeknek, iskoláknak, 
magánszemélyeknek, térségi önkormányzatoknak, akik pozitívan álltak 
ehhez az ügyhöz, és Istvánnak pedig e helyről is nagyon jó egészséget és 
sok boldogságot kívánok. Köszönöm Barta Endre képviselő úr 
hozzászólását az Adventi Forgatag kapcsán. Ugye hát az Edda koncerten 
tízezren voltak, miközben nem lehettek volna katasztrófavédelmi 
szempontból, tizenötezren voltak a Hooligans együttes koncertjén. 
Jómagam is. A Hooligans együttes koncertjén szilveszterkor tizenötezer 
dunaújvárosi fiatal vagy kevésbé fiatal búcsúztatta az óévet, és 
köszöntötte az új évet. Iván László képviselő úrnak köszönöm, hogy most 
már mondhatom nyugodtan, hogy hagyományosan karácsonyt 
megelőzően a körzetében kétszáz adag halászlevet osztott szét a 
körzetben élő polgárok között. Úgy ítélem meg, képviselő úr, ez nagyon 
szép gesztus volt az ön részéről. Dunaújvárosban egy nagyon szép, egy 
nagyon nemes az az élő rendeletünk, melynek értelmében minden év első 
időszakában köszöntjük az új év első szülöttjét. Ez nyilvánvalóan más 
településeken is működik ugye ahogy a sajtóban látjuk. Sokszor napokat, 
sokszor, van, hogy több mint egy hetet kell rá várni, hiszen rendeletünk 
értelmében alapvetően dunaújvárosi állandó lakhellyel bíró szülők 
kisgyermekéről beszélünk, mint újszülött. Az idei viszonylag korán, január 
másodikán megszületett az új év első babája, újszülöttje, Kapás Bianka, 
akit köszönthettünk a Szent Pantaleon Kórházban és kedves szüleit január 
5-én, pénteken. Jó hír, fontos hír, szintén január elejéhez kapcsolódik, 
hogy a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum százötvenmillió, közel 
százötvenmillió forintos uniós támogatást nyert el a Lorántffy, a Lóri 
középiskola kollégiumának korszerűsítésére. A Zöld SZTK többszörösen 
szóba került, illetve a parkolási kérdéseket most még egyszer nem 
szeretném megismételni. A cél egyértelmű. Azt fogadják el, hogy egy új 
történelmet, egy új történet soha nem nő ki gombaszerűen a földből, 
mindig vannak olyan problémák, amelyek ideiglenesen átmenetileg 
problémát jelenthetnek. Ez esetben ott abban a szűk utcában, ott a Forster 
húsbolt környékén – ez itt a reklám helye – a Forster húsbolt környékén 
egyébként is mindig gond volt a szűk utcában az egyirányú közlekedés, 
most nyilvánvalóan ahhoz, hogy határidőre ez a kivitelezési munka 
megtörténhessen, ahhoz erre szükség volt. Az első pillanattól kezdve úgy 
gondoltuk, képviselő úr, és ezzel nem új ötlettel állt elő Barta úr, hogy 
természetesen ami eltűnik az egyik oldalon ideiglenesen, azt átmenetileg 
biztosítani kell a környéken. Tehát a Táncsics Mihály – Táncsics nem 
Lajos volt, csak tájékoztatnám – Táncsics Mihály, nem utána már másik 
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keresztnevet nem mondott, de lényegtelen, csak Táncsicsnál maradt, 
tehát Táncsics, Esze Tamás, Balogh Ádám utca környékén a parkolást 
meg kell oldanunk. Kis posta. Ígéretünkhöz híven ugye a Magyar Posta 
Zrt. három kis postát bezárt a városban, a Barátság városrész, az óváros 
és a technikumi postát. Kettőt önkormányzati támogatással a DVG Zrt. 
üzemeltetésében már kinyitottunk, és most a Technikumban élők 
kérésének megfelelően január elején ez a kis posta, a technikumi kis 
posta is kinyithatott. A DVG Zrt. üzemelteti, napi hat órás a nyitva tartása. 
Hétfőn, szerdán, pénteken a délelőtti órákban 14,00 óráig reggel 8,00-tól, 
a közbülső napokon fedett időpontban, kedden és csütörtökön pedig 10,00 
és 16,00 óra között. Egy nagyon szép sportpark átadása történt meg 
január közepén a felső Duna-parton, melyet rudasos diákok, kézilabdás 
lányok és focista tanulók ki is próbálhattak. Ehhez a Nemzeti Szabadidős 
Egészség Sportpark programjának, programra pályázott önkormányzatunk 
egy „C” típusú kültéri sportpark létesítésére. Ennek minimum 90 m2-nek 
kell lennie ennek a sportparknak, és legalább nyolc különböző 
sporteszközt kell rá telepíteni, ami meg is van. A közeljövő időben még a 
terület megvilágításának kell megtörténnie. Köszönjük a Szonáta 
Zeneművészeti Alapítványnak, hogy most már hagyományosan sokadik 
éve tartotta meg újévi gálakoncertjén, teltházas gálakoncertjét a Bartók 
Kamaraszínház és Művészetek Házában. A város egyik legnagyobb és 
meghatározó foglalkoztatója a Momert Zrt. A Momert Zrt. január közepén 
kettőszázmillió forint vissza nem térítendő uniós támogatással bővítheti 
gyártókapacitását. Évértékelőt már kivesézte Pintér Attila, az MSZP 
dunaújvárosi szervezetének elnöke, ezért ezen ugranék. Most már nagyon 
röviden néhány mondatot még engedjenek meg. Tizenhatodik alkalommal 
szerveződött meg a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség és támogatók 
jóvoltából a hétvégén a Carissa Kupa. A Carissa Kupa mindig nagyon 
nemes célt tűz ki maga elé, hol intézmények, hol beteg gyermekek 
megsegítését, vagy éppen a mentőállomás megsegítését. Az idén a Móra 
Ferenc Speciális Általános Iskolában alakítunk ki a támogatók és a 
közönség jóvoltából, tombolabevételekből és a teljes bevételből egy 
speciális képességfejlesztő szobát. Ötszáz, segítsen bizottsági elnök úr, 
mekkora összeg jött össze, ezen gondolkodtam, bocsánat, hogy egymillió 
ötezer forint, és önkormányzatunk ezt ötszázezer forinttal kiegészíti 
másfélmillió forintra. Köszönöm a Labdarúgó Szövetség valamennyi 
munkatársának a szervezési feladatok ellátását, és dr. Dorkota Lajos 
elnök úrnak, fővédnöknek, valamint dr. Galambos Dénes országgyűlési 
képviselő védnök úrnak, magamon kívül a támogatását. Végül, de nem 
utolsó sorban ugye január 22-e az a nap, amikor Kölcsey megírta a 
Himnuszt. Hagyományosan ezen a napon adjuk át a „Pro Cultura 
Intercisae” díjakat. Gombos István humán ügyekért felelős alpolgármester 
úr adta át e héten a Városháza rendezvénytermében. E helyről is 
gratulálok Pocsai Máriának, a Széchenyi István Gimnázium 
pedagógusának, kórusvezetőjének, aki az iskolai vegyeskar vezetője, 
Wachterné Orosz Adrienne-nek, a Bartók szervezőjének, 
közönségszervezőjének. Ő a főszervezője egyébként a Petőfi Liget 
rendezvénysorozatnak, valamint Szabó Zsolt Róbert építészmérnöknek a 
díjazásért, és köszönöm alpolgármester úrnak a köszöntőjét, illetve a díjak 
átadását. 
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Aki a hivatal beszámolóját támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
15/2018. (I.25.) határozata 

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

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

Előadó:  a polgármester 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
A határozati javaslatról döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
16/2018. (I.25.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
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4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
a családi események engedélyezésének szabályairól, valamint a 
lebonyolításáért fizetendő szolgáltatási díjak mértékéről szóló 
önkormányzati rendeletének megalkotására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Rendeleteinkre térünk rá. Családi események engedélyezésének 
szabályairól és szolgáltatási díjak mértékéről szóló rendelet megalkotása. 
 
Aki támogatja, kérem, az igen gombbal szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– megalkotta az 1/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális 
ellátásokról szóló 35/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

A szociális rászorultságtól függő pénzbeli, természetbeni szociális 
ellátásokról szóló rendeletünk módosítására kerül sor. 
 
Legyenek kedvesek dönteni a minősített szabályozás alapján! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) 
– megalkotta a 2/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában 
foglalkoztatott közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők és 
közszolgálati ügykezelők jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 7/2013. 
(III.01.) önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  a jegyző 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben a közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselők 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló helyi rendelet módosítására kerül 
sor. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Módosító javaslatom lenne. Méghozzá egész pontosan, ugye 
jelen pillanatban a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az 
alapilletmény 30%, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében 
pedig 20%, és ezt is kívánja megtartani a rendelet. Miközben ugye az 
önkormányzati törvényben lehetőség van arra, hogy a megyei 
önkormányzatnál és a megyei jogú városnál 40% legyen a felsőfokú 
iskolai végzettségű köztisztviselőnek az illetménykiegészítése. Úgyhogy 
én módosító javaslatot tennék, a határozatban a 3. § (1) bekezdés a) 
pontban, ahol meghatározzuk, hogy a felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselő esetében az alapilletmény 30% legyen, ott én módosítanék 
40%-ra. Tehát 40%-ra emelném a felsőfokúaknak az alapilletményt. A 
középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében nem tudunk 
módosítani, mert ott a maximumot kapják, a 20%-ot. Tehát a 30 helyett 
40%-ot javaslok, és erről kérek szavazást. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Természetesen. Osztályvezető-helyettes asszony! Ez így jogszabály 
szerint helytálló, amit mondott a képviselő úr? Köszönöm. Szepesi 
alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Természetesen egyetértek a 
képviselő úr javaslatával, de azért először ki kéne számolni, hogy ez 
milyen hatással van a költségvetésre. Tehát azért 10%-ot emelünk itt is, 
ott is, azért ez nem úgy, hogy csak megszavazzuk, ezt ki kéne számolni, 
hogy milyen hatással van a költségvetésre. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Természetesen… Parancsoljon! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
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Akkor javaslom polgármester úrnak, hogy rendeljen el öt perc szünetet 
vagy tízet, és akkor meg lehet számolni, hogy mennyivel jár. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez nem így működik azért, képviselő úr, szünetet nem rendelem el, de 
természetesen az ön, ha folytathatnám, de természetesen az ön 
javaslatáról szavaztatni fogok. 
 
Aki ezt támogatja, igennel szavazzon, tehát a módosító javaslatról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt), tartózkodott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – nem fogadta el és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
17/2018. (I.25.) határozata 

Besztercei Zsolt képviselő módosító javaslatáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Besztercei Zsolt 
képviselő azon módosító javaslatát, hogy a felsőfokú iskolai végzettségű 
köztisztviselők illetménykiegészítése az alapilletmény 40%-a legyen 30% helyett. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Természetesen a rendelet módosítása bármikor visszakerülhet a 
közgyűlés elé. A közgyűlés ezt nem fogadta el. Következő napirendi pont. 
Ja, bocsánat! A rendeletről, a rendelet egészének módosításáról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 
1 fő (Tóth Kálmán) – megalkotta a 3/2018. (I.26.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
7. Javaslat Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella 

támogatásának biztosítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella 
támogatásának biztosítása. 2018. január elsejétől év végéig a három 
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beteg gyermek családjának ötven-ötvenezer forint, ebben nem nem 
szabad különbséget tenni, hogy itt most dunaújvárosi gyermekről vagy 
térségbeli gyermekről van szó. Ezt én így véleményezem.  
 
A határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

18/2018. (I. 25.) határozata 
Barabás Virág, Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella 

támogatásának biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a térségben 

meghatározó szerepet betöltő önkormányzat, családonként havi 50.000,- Ft, 
azaz ötvenezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújt Barabás Virág, 
Móna Jázmin Letícia és Kulcsár Viola Hella gyermekek részére 2018. január 1. 
napjától 2018. december 31. napjáig gyógykezelésük feltételeinek biztosítása 
céljából. 

 
2. Az 1. pontban meghatározott döntés alapján 2018-ban a teljes támogatási 

összeg 1.800.000,- Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint, amely összeg 
fedezete az előkészítés alatt álló Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5b. mellékletében szereplő folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások tartaléka elnevezésű előirányzat terhére, az 5. melléklet 
11. egészségügyi feladatok 5. egyéb kiadások előirányzat sora. 

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

pontban foglalt döntést a 2018. évi költségvetési rendelet első módosításakor 
vegye figyelembe. 

 
 Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
              a jegyző 
  - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
              a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntés alapján a közreműködő 
szervezettel a határozat mellékletét képező támogatási szerződés-tervezetet 
aláírja, valamint felkéri, hogy intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 
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        Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Határidő: - a szerződés aláírására: 2018. február 14. 
  
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a határozatot küldje meg az érintett gyermekek törvényes 
képviselői részére. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:   a határozat közlésére: 2018. február 7. 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 

hogy vizsgálja meg és terjessze a közgyűlés elé azon feltételeket, amelyekkel 
önkormányzati rendeletben szabályozható az 1. pontban megjelölt családokhoz 
hasonló élethelyzetben élő családok támogatásának biztosítása. 

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a jegyző       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a szociális osztály vezetője 
 Határidő:  a közgyűlés elé előterjesztésre: 2018. április 19. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a helyi 

nemzetiségi önkormányzatok között fennálló együttműködési 
megállapodás 2. módosítására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Modrzejewska Ewa, a DMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat  
                    elnöke 

                        Hosszú János, a DMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
                        Mudra József, a DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
                        Benkovics Nóra, a DMJV Szerb Nemzetiségi Önkormányzat 
 elnöke 
                        Miskolczi László, a DMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 
                        elnökhelyettese 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Önkormányzatunk, valamint valamennyi nemzetiségi önkormányzatunk 
között fennálló együttműködési megállapodás módosítására kerül sor. 
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Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

19/2018. (I. 25.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

helyi nemzetiségi önkormányzatok között fennálló 
együttműködési megállapodás 2. módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata és a helyi nemzetiségi önkormányzatok között 2015. 
február 2-án létrejött együttműködési megállapodás 2. módosítását elfogadja. 

 
2.  A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás 2. 

módosítása aláírására, egyben felkéri a határozat közlésére. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő:   2018. január 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére 

költségvetési támogatásból kiutalt fejlesztési, beruházási célra kapott, 
átmenetileg szabad pénzeszközeiből értékpapír jegyzésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Költségvetési támogatásból kiutalt fejlesztési célra kapott, átmenetileg 
szabad pénzeszköz, értékpapír jegyzése.  
 
A határozati javaslatról szavazunk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
20/2018. (I. 25.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére költségvetési 
támogatásból kiutalt fejlesztési, beruházási célra kapott, átmenetileg szabad 

pénzeszközeiből értékpapír jegyzéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a központi költségvetéstől kapott 
átmenetileg szabad pénzeszközeiből a várható felhasználás időpontjának 
figyelembe vételével, állampapírt jegyez, a jegyzés időpontjában rendelkezésre 
álló legkedvezőbb kamatozás mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat 1. pontja alapján tegye meg a szükséges intézkedéseket 
értékpapír jegyzése érdekében, az intézkedés időpontjában aktuális vételi áron. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  2018. folyamatos 
 

10. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „A Szalki-
sziget rekreációs célú fejlesztése” 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 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztés, a beruházások előkészítésével 
kapcsolatos feladatok átadása a vagyonkezelő cégünk számára. Hingyi 
képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én nagyon örülök 
ennek a Szalki-szigeti programnak, amit képviselő-társam itt a Modern 
Városok Programjáról beszélt. Én akkor, 2012-ben én időszaki 
önkormányzati választáson indultam. Első program az volt, hogy a Szalki-
szigetnek a felújítása elkezdődjön, és létrejöjjön valami a városban. A 
város egyik legszebb természeti kincse szerintem, és annak idején már jól 
döntött a bölcs közgyűlés, hogy elkezdte a faházak, illetve a DVG 
közreműködésével és ötletei alapján továbbfejleszették a Szalki-szigetet. 
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És úgy látom, ez a Modern Városok Programjában a városról nagy terhet 
levéve és segítve további fejlesztések, hogy még tovább élhetőbb legyen 
az a sziget, és még nagyobb turisztikai látvány legyen. Ami szerintem, 
ahogy az előbb képviselő úr jelezte, hogy hát, hogy lesz megoldva ennek 
a költségvetése vagy üzemeltetése a többi beruházásokkal együtt. Úgy 
gondolom, hogy ez turisztikailag, minden szempontokból többletforrást hoz 
a városnak. Mert most is lehet tapasztalni, hogy szinte napiasan ki vannak 
adva az épületek, teljes ellátottsággal működik a sziget. Nem beszélve 
arról, hogy a rengeteg rendezvénysorozat van mind sporteseményekben, 
mint kulturális, ami most már hagyományőrző lett, a Halászléfőző- és 
Horgászverseny. Úgy gondolom, hogy ezek a beruházások tökéletesen 
megfelelnek arra, hogy a város fejlődését továbbra is elősegítsék. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. 
 
A határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
21/2018. (I.25.) határozata 

 a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „A Szalki-sziget 
rekreációs célú fejlesztése” elnevezésű beruházások előkészítésével 

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

gondoskodjon a Modern Városok Program keretében „A Szalki-sziget rekreációs 
célú fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével kapcsolatos engedélyes és 
kiviteli tervek elkészítéséről a határozat mellékleteként szereplő 
szerződéstervezet szerint, bruttó 74.489.133,- Ft összegben. 

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

határozat 1. pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatos további 
döntések meghozatalára és a tárgyban keletkező és azzal összefüggő 
szükséges dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő 
rendes ülésén tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, intézkedésekről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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Határidő: - a szerződés aláírására: 2018. február 15. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

feladatokhoz szükséges fedezetet a Miniszterelnökségtől a feladat ellátására 
kapott 724.141.250,- Ft vissza nem térítendő támogatásból fedezi. 

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

határozat 3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés 
jóváhagyása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

 Határidő:  a 2018. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

11. Javaslat a Modern Városok Program keretében megvalósítandó 
„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” elnevezésű projekt 
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 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Hasonló jellegű napirend, más tárgykörben, Vidámpark, illetve a 
vidámparki terület fejlesztését érintő. 
 
Tessenek szívesek dönteni a határozati lehetőségről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Izsák Máté, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
22/2018. (I.25.) határozata 

a Modern Városok Program keretében megvalósítandó „Vidámpark, illetve a 
vidámparki terület fejlesztése” elnevezésű projekt előkészítésével kapcsolatos 

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

gondoskodjon a Modern Városok Program keretében megvalósítandó 
„Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” elnevezésű 
projektelőkészítésével kapcsolatos engedélyezési és kiviteli tervek 
elkészítéséről a határozat mellékleteként szereplő szerződéstervezet szerint, 
bruttó 17.939.610,- Ft összegben. 

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

határozat 1. pontjában meghatározott feladatokkal kapcsolatos további 
döntések meghozatalára és a tárgyban keletkező és azzal összefüggő 
szükséges dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő 
rendes ülésén tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben 
hozott döntésekről, intézkedésekről. 

  
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - szerződés aláírására: 2018. február 15. 
  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

feladatokhoz szükséges fedezetet a Miniszterelnökségtől a feladat ellátására 
kapott 439.520.445,- Ft vissza nem térítendő támogatásból fedezi.  

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

határozat 3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés 
jóváhagyása során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
Felelős:   -  a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:    a 2018. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

12. Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatban a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 
módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend, Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatban a DV N Zrt.-vel kötött megbízási szerződések módosításáról 
döntünk. Üdvözlöm a cég vezérigazgatóját, Sági Péter urat! 
 
Hozzászólás hiányában a határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

23/2018.(I.25.)határozata 
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatban 

a DVN Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

632/2017.(IX.18.) határozatával elfogadta azt a célt, hogy a dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia beruházással kapcsolatos feladatok végrehajtása 
elősegítésére, tárgyalások lefolytatására a DV N Zrt.-t (Képviseli: Sági Péter 
vezérigazgató) bízta meg mindösszesen bruttó 50 millió Ft megbízási díjjal 
2017.10.01-2017.12.31-ig szóló időre. A megbízási szerződés 2017. 10. 03-án 
került aláírásra.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási szerződést kötött 

2017. december 15.-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása érdekében. 

 
3. A DV N Zrt. 2017. évben nem tudta a feladatát megkezdeni a 2. pontban 

szereplő támogatási szerződés aláírásának elhúzódása miatt, ezért az 1. 
pontban szereplő megbízási szerződés módosítását kezdeményezte. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés módosításának 
aláírására és utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
kötelezettségvállalásba nyilvántartás vételéről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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Határidő: - határozat közlésére: 2018. január 31. 
                         - a szerződés módosítás aláírására: 2018. február 15. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

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

pályázaton való részvételhez szükséges Megalapozó dokumentum, 
Stratégiai dokumentum, és ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok 
elkészíttetésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok 
elbírálására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

                        Sági Péter, a DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. 
                        vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
TOP-os program. Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton 
való részvételhez szükséges dokumentum, stratégiai dokumentum és 
egyéb dokumentum elkészítésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra 
beérkezett ajánlatok elbírálása.  
 
Tessenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

24/2018. (I.25.) határozata 
a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 

részvételhez szükséges Megalapozó dokumentum, Stratégiai dokumentum,  
és ezekhez kapcsolódó egyéb dokumentumok elkészíttetésére meghirdetett  

ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és 

kohézió erősítése” című pályázaton való részvételhez szükséges Megalapozó 
dokumentum, Stratégiai dokumentum, és ezekhez kapcsolódó egyéb 
dokumentumok elkészíttetésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett 
ajánlattételi dokumentációk alapján nyertes ajánlattevőként a bruttó 
10.930.000,- Ft, azaz bruttó tízmillió-kilencszázharmincezer forint ajánlati árat 
kínáló Aera MHC Kft. (1056 Budapest, Váci utca 65. tető 8., Képviselő: Németh 
Bálint ügyvezető igazgató) ajánlattevőt jelöli meg.  
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Főépítészi, 
Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban 
megnevezett ajánlattevővel az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási 
szerződést – megfelelve a pályázati feltételekben meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek - terjessze be polgármesteri aláírásra és intézkedjen 
a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  

 
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:  2018. február 16. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Kiss András urat, a Tourinform cégünk ügyvezetőjét, a 
meghívottat. 
 

14. Javaslat a TOP-6.5.1 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai 
fejlesztése c. projektben tervezett beruházás kivitelezőjének 
kiválasztására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Dózsa György Általános Iskolát érintő TOP-os épületenergetikai pályázat 
beruházó kivitelezőjének kiválasztása. 
 
Szavazunk a napirendről! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

25/2018. (I.25.) határozata 
a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola 
épületenergetikai fejlesztése c. projektben tervezett beruházás 

kivitelezőjének kiválasztásáról 
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1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-15-DU1-2016-
00001 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése c. 
projektben tervezett beruházási tevékenység elvégzését a határozat 1. sz. 
mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG 
Zrt.- től (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) rendeli meg 180 452 157,- Ft, + 
ÁFA, összesen bruttó 229 174 239,- Ft, azaz kettőszázhuszonkilencmillió-
egyszázhetvennégyezer-kettőszázharminckilenc forint vállalkozási díjért. 

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

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

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

Határidő:   a szerződés megkötésére: 2018. február 05.  
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalásra a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetés tervezetében a 7a. melléklet 23. Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai 10. "TOP 6.5.1 Önkormányzati 
épületek energetikai felújítása, Dózsa György Általános Iskola” előirányzat 
során szereplő 237.745.000 Ft pályázati forrás biztosít fedezetet. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

                           a polgármester 
                         - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő:   2018. október 01. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1 és 
2. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős:   - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő:    a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

15. Javaslat a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési 
költségeinek elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum működési költségeinek 
elfogadása egy korábbi megállapodás alapján.  
 
Tessék dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

26/2018. (I.25.) határozata 
a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 

működési költségeinek elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a jelen határozat 

mellékletét képező a Fejér Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum 
együttműködési megállapodását. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 1. pontban megnevezett fórum 

működési költségeihez 4.000.000 Ft pénzeszközt biztosít Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetésének terhére. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés előkészítése 
során vegye figyelembe, valamint utasítja a polgármestert a döntéssel 
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
      - a költségvetés előkészítéséért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
       a költségvetési  és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő:  a 2018. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

16. Javaslat a dunaújvárosi csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton 
jóváhagyási tervdokumentációjának elkészítésére, és az engedélyeztetési 
eljárás lefolytatására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Csónakházunk előtt lévő úszóműves csónakkikötő ponton jóváhagyási 
tervdokumentáció elkészítése, engedélyeztetési eljárás lefolytatása. 
 
A közgyűlés dönt! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
27/2018.(I.25.) határozata 

a dunaújvárosi csónakház előtti úszóműves csónakkikötő ponton 
jóváhagyási tervdokumentációjának elkészítésére, és 

az engedélyeztetési eljárás lefolytatására 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonában lévő 
csónakház előtti stégek/úszóművek engedélyeztetéseinek lefolytatását. 

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
rendelet 5b. Tartalékok című Mellékletének folyamatban lévő 
kötelezettségvállalás tartaléka előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján 
biztosítható, a költségvetés 7b. melléklet 13. Sportcélok és 
feladatok/Városüzemeltetési és beruházási osztály alcím alatt létrehozott 
„csónakház előtti stégek felújítása” elnevezésű új soron 2.640.000,- Ft + ÁFA 
összegben, valamint az 5. melléklet Városüzemeltetési feladatok dologi 
kiadások kiemelt előirányzat soron bruttó 1.519.936,- Ft összegben, bruttó 
4.872.736,- Ft összegben. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel a Csónakház előtti stégek/úszóművek engedélyeztetési eljárásaira 
irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat 
alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a 
folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 



55 
 

      a városüzemeltetési és beruházási osztály 
      a költségvetési és pénzügyi osztály 

Határidő:  2018. február 08. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása 
                     
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
17. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú 

társasház két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának 
megszüntetésére és helyreállítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

       
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő, Gombos István alpolgármester, ez esetben, mint 
egyéni képviselőnek a képviselői indítványa a Gagarin tér 15-17. 
társasház közötti átjáró balesetveszélyes állapotának 
megszüntetésére. A képviselő úr, alpolgármester úr jelezte, hogy 
nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Tessenek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

28/2018. (I.25.) határozata 
képviselői indítvány megtárgyalására a Gagarin tér 15-17. számú társasház 

két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes állapotának 
megszüntetésére és helyreállítására 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Gagarin tér 

15-17. számú társasház két lépcsőháza közötti átjáró balesetveszélyes 
állapotának megszüntetésére és a homlokzat helyreállítására Vállalkozási 
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szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel, (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) nettó 3.764.782. - Ft + ÁFA (bruttó: 4.781.273.- 
Ft) összegben. 

  
2.)   Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló - a későbbiekben elfogadásra kerülő - rendelet 5b. mellékletének 
„Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő 
átcsoportosítás útján biztosítható. Az átcsoportosított összeg a 2018 -évi 
költségvetési rendelet 7b. mellékletében a „Városfejlesztés és rendezés” cím 
alatt a „Gagarin tér 15-17. átjáró helyreállítása” új soron kerüljön rögzítésre.  
  

 3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a tulajdonosi hozzájárulás beszerzését követően a határozat 1. pontjaiban 
szereplő feladat vonatkozásában a határozat mellékletét képező Vállalkozási 
szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel írja alá. 

     
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2018. február 28. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

18. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által 
működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására – Tóth Kálmán 
képviselő 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Tóth Kálmán képviselő úr egyéni indítványát jelenleg távollétében nem 
tudja szóban kiegészíteni. Ez a 13-as jelű autóbuszjárat visszaállításáról 
szól. Egy „A”, illetve egy „B” változat van előttünk. Bizottsági elnök úré a 
szó! 
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Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
módosító javaslatot szeretnék tenni. Annál is inkább, mert a szakbizottság 
egyébként a „B” javaslatot támogatta. De ugye Tóth Kálmán képviselő úr 
jelenleg külföldön is tartózkodik, így etikátlannak tartanám azt, hogyha 
távollétében elutasítanánk a javaslatot. Egyébként is mi azon vagyunk, 
hogy a dunaújvárosi buszközlekedés minél jobb legyen és tökéletesebb, 
hogy megfeleljen az utazóközönség igényeinek. További egyeztetést 
igényelne még az az anyag, hiszen a KNYKK is azt nyilatkozta a 
válaszában, hogy jelen pillanatban ők is várnák a Mobilissimus Kft.-nek az 
anyagát, illetve megfelelő buszmennyiségük sem áll rendelkezésre. 
Úgyhogy én javasolnám, hogy az „A” változatban a 2018-as áprilisi 
közgyűlésre jöjjön vissza az anyag, és akkor tudunk arról dönteni, hogy a 
13-as busz visszaálljon-e a sorba majd vagy nem, és akkor meg lesz 
mögé a szakmai anyag is addig.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez hova kerülne? Az „A” változat végére. 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Az „A” változat végére, 2018 után. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Akkor előbb a Cserni képviselő úr módosításáról szavazunk. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

29/2018. (I.25.) határozata 
Cserni Béla képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatta Cserni Béla képviselő azon 
módosító javaslatát, hogy a „Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK 
Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására – Tóth Kálmán 
képviselő” című előterjesztés „A” változatú határozati javaslatában a „február” 
szövegrész „április”-ra módosuljon. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
30/2018. (I.25.) határozata 

képviselői indítvány megtárgyalására a KNYKK Zrt. által működtetett 
13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „13”-as jelű helyi autóbuszjárat 
visszaállítását támogatja, egyben felkéri a polgármestert, hogy a KNYKK Zrt.-től kérje 
be a járat visszaállításának költségkimutatását és a közszolgáltatási szerződés 
módosításának tervezetét és azt terjessze a közgyűlés 2018. áprilisi rendes ülésére.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
   - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:   a költségkimutatás közgyűlés elé terjesztésére: 2018. április 19. 
 
19. Javaslat a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához 

szükséges konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés 
megkötésére a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
                       Bencsik István, a DUNANETT Nonprofit Kft. igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közfeladatok ellátásához szükséges konténerek és zsákok biztosítására 
vonatkozó keretszerződés megkötése a Dunanett Kft.-vel. Hingyi 
képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ugyanúgy a 
zsákokról van szó. A múlt héten többen felhívtak a város lakói közül 
jelezvén, hogy a szelektív gyűjtőzsákokat már nem helyezik vissza, és 
problémázzák, hogy ki kell menni. Az jutott tudomásukra, hogy ki kell 
menni a helyszínre, és ott adnak nekik zsákokat. Erre azt mondta a lakó, 
hogy ki is vihetné a szemetet, akkor nem kell neki kétszer fordulnia. Én 
kérném a Dunanettnek a vezetését, hogy valamilyen információn jutassák 
el a város lakóinak, hogy mi a megoldás. Én gondolom, hogy legjobb 
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lenne a zsákok ugyanúgy tovább kint lennének a helyszínen, illetve 
tudomásom van arról is, hogy a Dunanett területén lehet bármilyen 
szemetet kivinni egy elkerített részre. Erről is valami információt, hogy ne 
a szelektív gyűjtők mellé tegyék le a város lakói a szemetet, hanem egyből 
közvetlen valamilyen módon szolgáltassák ki a Dunanett területére. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én azt mindig szomorúan konstatálom, ha egy gazdasági társaságunk 
ügyvezetői nem tisztelik meg a közgyűlés ülését, sem Ferencz Kornél 
igazgató úr, sem Bencsik István úr. Ezt nem tartom szerencsésnek, hiszen 
itt is egy felvetés hangzott el. Nem az a probléma, hogy valaki elfoglalt, ezt 
is mindig elmondom, akkor legyenek kedvesek ezt előre írásban jelezni, 
vagy valaki mást delegálni a cég részéről. Nem tudok érdemben a 
felvetésére, megértettem, de nem tudok érdemben válaszolni.  
 
A határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

31/2018.(I. 25.) határozata 
DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához szükséges 

konténerek és zsákok biztosítására vonatkozó keretszerződés megkötésére 
a DUNANETT Nonprofit Kft.-vel 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén 

végzett közfeladatokhoz szükséges konténer és zsák biztosítására 2018. 
január-december hónapokra bruttó 20.000.0000,- Ft összegben a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel a határozat mellékletét képező keretszerződést köt. 

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

közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátásához tartozó konténerek és 
zsákok biztosítására 20.000.000,- 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 a 2018. január-december 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 
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Határidő:  2018. február 02. 
 
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.) 
 

20. Javaslat útcsatlakozás tervének elkészítésére a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság épületétől az Aranyvölgyi út irányába 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Útcsatlakozás tervének elkészítése a Rendőrkapitányság épületétől az 
Aranyvölgyi út irányába. 
 
A tisztelt közgyűlés legyen kedves dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

32/2018. (I. 25.) határozata 
útcsatlakozás tervének elkészítéséről a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

épületétől az Aranyvölgyi út irányába 
 
1)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 

3.089.199,- Ft összegű árajánlatát útcsatlakozás tervének elkészítésére a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság épületétől az Aranyvölgyi út irányába és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási 
szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő  Zrt. -vel írja alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a szerződés aláírására: 2018. február 02. 
 
2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a parkolóhelyek tervezéséhez 

szükséges fedezetet 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati  rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban 
lévő kötelezettségvállalás  tartaléka” előirányzat sorából történő 
átcsoportosítás útján biztosítja, a költségvetés 7a.  Melléklet 2. 
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím alatt 
létrehozott „Útcsatlakozás tervezése a Dunaújvárosi Rendőrkapitánysághoz” 
elnevezésű új soron bruttó 3.089.199,- Ft összegben. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetésébe tervezése 
során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

     a jegyző 
                        - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés tervezése 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés  
      aláírásával egy időben 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
21. Javaslat Dunaújváros területén, a Sárkány közben járda és tereplépcső 

kivitelezési munkáira vállalkozási szerződés megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Sárkány közben járda és tereplépcső kivitelezési munkáira vállalkozói 
szerződés megkötése. Ismét a minősített többség szabályai szerint 
döntenek. 
 
Szavazzanak, képviselő-társaim! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
33/2018 (I.25.) határozata 

Dunaújváros területén, a Sárkány közben 
járda és tereplépcső kivitelezési munkáiról 

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

közben járda és tereplépcső kivitelezési munkáit bruttó 12.433.797,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a kivitelezési feladatra 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési 
tervében a 7a melléklet 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály alcím alatt a „Sárkány köz járda építés FORD ÁFA” szakfeladaton 
bruttó 7.000.000,- Ft összegben fedezetet biztosít. A fennmaradó bruttó 
5.433.797,- forintra a fedezetet Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban 
lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő átcsoportosítás 
útján biztosítja. 

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

pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításakor vegye 
figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 

       a jegyző 
    - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés első módosításának időpontja 
      - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
        a szerződés aláírásával egy időben 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
        a polgármester 

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

Határidő:   2018. február 02. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 



63 
 

22. Javaslat Dunaújváros területén, a Szent György úton és a Sárkány közben 
közvilágítás engedélyes tervének elkészítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Szent György úton és a Sárkány közben közvilágítás tervének 
elkészítése. Szent György és Sárkány. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
34/2018 (I. 25.) határozata 

Dunaújváros területén, a Szent György úton és a Sárkány közben 
közvilágítás engedélyes tervének készítéséről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Szent György 

úton és a Sárkány közben közvilágítás engedélyes tervét bruttó 1.004.253,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az engedélyes tervek 

elkészítéséhez szükséges fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló tervezett önkormányzati rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének 
„Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő 
átcsoportosítás útján biztosítja, a költségvetés 7a. Melléklet 2. 
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím alatt 
létrehozott „Szent György úton és a Sárkány közben közvilágítás tervezése” 
elnevezésű új soron bruttó 1.004.253,- Ft összegben. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 

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

Határidő: 2018. február 2. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 2. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

     a jegyző 
 - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés első módosítása 
   - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
     aláírásával egy időben 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
23. Javaslat Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett 

parkolóhelyek tervezésére  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Napraforgó Bölcsőde mellett parkolóhelyek tervezése. 
 
Ismételten indítható a szavazás! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

35/2018. (I. 25.) határozata 
Dunaújváros területén, a Napraforgó Bölcsőde mellett 

parkolóhelyek tervezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 

3.127.019,- Ft összegű árajánlatát a Dunaújváros területén, a Napraforgó 
Bölcsőde mellett parkolóhelyek tervezésére vonatkozóan és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező vállalkozási szerződést a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. -vel írja alá. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője   

Határidő: - a szerződés aláírására: 2018. február 02. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a parkolóhelyek tervezéséhez 

szükséges fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban lévő 
kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján 
biztosítja, a költségvetés 7a. Melléklet 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési 
és Beruházási Osztály alcím alatt létrehozott „Napraforgó Bölcsőde melletti új 
parkolóhelyek tervezése” elnevezésű új soron bruttó 3.127.019,- Ft összegben. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés tervezése 
során vegye figyelembe,  valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze  el. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

     a jegyző 
                        - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés tervezése 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
      aláírásával egy időben 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
24. Javaslat Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett parkolóhelyek 

és behajtó tervezésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Juharos étterem mellett parkolóhelyek és behajtó tervezése. 
 
Tessenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

36/2018. (I. 25.) határozata 
Dunaújváros területén, a Juharos étterem mellett parkolóhelyek és 

behajtó tervezésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Zrt. bruttó 

1.271.873,- Ft összegű árajánlatát a Dunaújváros területén, a Juharos Étterem 
mellett parkolóhelyek és behajtó tervezésére vonatkozóan és felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a 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 vezetője   

Határidő: a szerződés aláírására: 2018. február 02. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a parkolóhelyek tervezéséhez 

szükséges fedezetet az előkészítés alatt álló Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban 
lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő átcsoportosítás 
útján biztosítja, a költségvetés 7a. Melléklet 2. 
Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím alatt 
létrehozott „Juharos étterem melletti új parkolóhelyek és behajtó tervezése” 
elnevezésű új soron bruttó 1.271.873,- Ft összegben. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés módosítása 
során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 

     a jegyző 
                        - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

     a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 

     a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  - a 2018. évi költségvetés első módosítása 

     - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
       aláírásával egy időben 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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25. Javaslat a 2017. év október 5. napjával történt állami támogatás 
módosításának az önkormányzat költségvetésében történő rendezésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott: Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

                         Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 igazgatója 
                         Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
 Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője  
                         Farkasné Vörös Magdolna, a Gazdasági Ellátó Szervezet 
 igazgatója  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Állami támogatás módosításának önkormányzati költségvetésben történő 
rendezése című napirend. Itt köszöntöm meghívott intézményvezetőinket, 
Varga Anna Évát, a Bölcsődék Igazgatóságának új igazgatóját, Bölcskei 
Anna igazgatónőt az ESZI részéről és Farkasné Vörös Magdolna igazgató 
asszonyt a Gazdasági Ellátó Szervezettől.  
 
A határozati javaslatról szavazunk! 
 

Cserna Gábor polgármester 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 (Cserna Gábor), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

37/2018. (I. 25.) határozata 
a 2017. év október 5. napjával történt állami támogatás módosításának 

az önkormányzat  költségvetésében történő rendezésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi, 

hogy a 2017. október 5-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az 
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 10.855 E Ft-tal csökken. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami 

támogatás csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 
költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az 
intézményfinanszírozás csökken, a dologi kiadás csökken 100 E Ft-tal. 

 
3. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati 

költségvetés 5. b melléklet intézményi tartalék terhére 11.513 E Ft-ot rendez, 
valamint az intézményt nem illető többletbevétel miatt 758 E Ft-ot a tartalék 
javára számol el. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt, 
hogy a soron következő 2017. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1. 
pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe. 

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

  
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a 

polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa. 
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
 a polgármester 

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

Határidő:  2018. január 31. 
 

26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási 
területén működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményben közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási 
szerződés hosszabbítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Meghívott:  Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató helyettese 
                          Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
  Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője  
                          Farkasné Vörös Magdolna, a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
                          Szervezet igazgatója  
                          Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben köznevelési intézményekben, valamint az ESZI-ben 
közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés 
hosszabbítása. Az előbb köszöntött vendégeken túl üdvözlöm a közgyűlés 
ülésén Gyenes Józsefné igazgató asszonyt, a Dunaújvárosi Óvoda 
intézményvezetőjét. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Rengeteg 
szülő és nagyobb gyerek kötötte a lelkemre, hogy mindenképpen szólaljak 
föl. Szóval azért az van, hogy a Hungast által szolgáltatott ételt, azt elég 
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sokan vitatják. Nagyon furcsa dolgokat tudnak összehozni, mint a kölest a 
bolognai szósszal egy kevés sajttal, és van pár más furcsaság is, amit a 
gyerekeknek már tálaltak. Én amikor a szerződés azt hiszem, négy éve 
megköttetett, akkor is azt mondtam, hogy szerintem egy dunaújvárosi 
cégnek kéne ezt a feladatot ellátnia, segíteni kéne a dunaújvárosi 
vendéglátókat ezzel, és ezáltal sokkal inkább kontroll alatt is lehetne 
tartani azt, hogy a gyerekek milyen ételt esznek. Úgyhogy én ezt nem 
tudom támogatni. Egyben kérem azt, hogy tájékoztasson arról 
polgármester úr, hogy volt-e a helyi vendéglátók felé valami külön 
megkeresés, volt-e arról tárgyalás, hogy hogyan lehetne őket segíteni, 
hogy ebben jobban részt tudjanak venni. Köszönöm.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Erre majd írásban választ fogok adni a képviselő úrnak, mert nincs erről 
sem így, sem olyan formában információm. Aki támogatja a határozati 
javaslatot, egyébként nem hangzott rosszul ez a köles azzal a bolognaival, 
paradicsomszósz, sajt. A puding próbája az evés. Már vártam, hogy 
gazdasági alpolgármester úr megszólal, hogy hús nélkül. 
 
Tessenek szívesek dönteni! Ahhoz egy kis roston csirkemell még 
elképzelhető és pulykamell. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

38/2018. (I. 25.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közigazgatási területén 
működő köznevelési intézményekben, valamint az Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményben 

közétkeztetési szolgáltatásra vonatkozó vállalkozási szerződés 
hosszabbításáról 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Megrendelő1, a Dunaújvárosi Óvoda, 
mint Megrendelő2, az Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai, mint Megrendelő3 és a Zalagast Kft. között a 2013. 
március 12-én megkötött és 2013. április 1-jén hatályba lépett szolgáltatási 
szerződést – figyelemmel a Vállalkozói Szerződés VI. 1. pontjára – Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a szerződésben rögzített változatlan 
feltételekkel, további 60 hónappal hosszabbítsa meg. 

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

pontban megjelölt szerződés hosszabbítására irányuló – a jelen határozat 
mellékletét képező – szándéknyilatkozatot a Dunaújvárosi Óvoda, és az 
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Egyesített Szociális Intézmények és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
nyilatkozatával együtt küldje meg a Zalagast Kft. Vállalkozónak. 

 
  Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester 

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

Határidő:  - a nyilatkozatok megküldésére: 2018. február 01. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

27. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó 
kérelmének elbírálására 
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:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Óvodánk kérelme gépjármű beszerzésére. Itt egy „A” és egy „B” változat 
van előttünk. Az „A” a támogató, a „B” az elutasító. 
 
Az „A”-t teszem fel szavazásra! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

39/2018. (I. 25.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvoda gépjármű beszerzésére vonatkozó 

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

Dunaújvárosi Óvoda szállító gépjárművet vásároljon, 2018. évben a 
Dunaújvárosi Óvoda részére a gépjármű beszerzéséhez bruttó 2.500.000.- Ft 
fedezetet biztosít. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletében 
fedezetet biztosít a folyamatban lévő kötelezettség vállalások tartalék 
előirányzat sora terhére. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása során vegye figyelembe. 

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

Határidő:   2018. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője részére. 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2018. február 2. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Hajrá Óvodák! Úgyhogy jó munkát kívánok! 
 

28. Javaslat a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött 
élesztő- és melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének 
támogatására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szent Pantaleon Kórház újszülött, hát ez az a bizonyos berendezés, 
amiről ugye a közgyűlés elején szóltam. Gazdasági igazgatónőt 
köszöntöm.  
 
A közgyűlés pedig legyen kedves szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
40/2018. (I.25.) határozata 

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros újszülött élesztő- és 
melegítőasztal megvásárlásáról szóló kérelmének támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szent Pantaleon Kórház-

Rendelőintézet Dunaújváros részére 546.370,- Ft, azaz ötszáznegyvenhatezer-
háromszázhetven forint vissza nem térítendő támogatást biztosít újszülött 
élesztő- és melegítőasztal megvásárlásához a 2018. évi költségvetés terhére. 

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

Önkormányzata a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló rendeletében fedezetet biztosít a folyamatban lévő 
kötelezettségvállalások tartalék előirányzat sora terhére.  

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
Dunaújváros intézménnyel az előkészített céltámogatási 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                 

Határidő:  - a határozat közlésére:  2018. február 05. 
               - a szerződés aláírására: 2018. február 20. 
  

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

 
Felelős:  - a költségvetés tervezéséért: 

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

Határidő:  2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

29. Javaslat a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek 
szociális szolgáltatásának megszervezésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézményvezetője 
                          Bölcskei Anna, az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
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  Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek szociális 
szolgáltatásának megszervezése. Útkeresés Szolgálat intézményvezetőjét 
köszöntöm, Kissné Fekete Éva asszonyt.  
 
A határozati javaslatról legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

41/2018. (I. 25.) határozata 
a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek 

szociális szolgáltatásának megszervezéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 

Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény az aktív fekvőbeteg ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére 
a kihűlés veszélye miatt egészségügyi ellátásba került személyek szociális 
szolgáltatásának megszervezésére kiadott eljárásrend érvényessége alatt 
minden év december 1. napjától a következő év március 31. napjáig egy 
időintervallumban egyidejűleg két fő elhelyezését biztosítsa napi díj ellenében, 
napi háromszori hideg étkezés biztosításával. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Egyesített Szociális 

Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetőjét, 
hogy az 1. pontban hozott döntés alapján minden év március 31. napját 
követően küldje meg beszámolóját a jegyző részére. 

  
 Felelős: - az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
                          Idősek Otthonai intézményvezetője 
 Határidő: minden év április 30. napja  
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője és az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézményvezetője részére. 

  
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő:   a határozat közlésére: 2018. február 5. 
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30. Javaslat a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Ábrám és Társa 
Egészségügyi Bt.-vel fennálló feladatellátási szerződés megszüntetésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Ábrám Erzsébet háziorvos 

                          Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a FMKH DJH népegészségügyi 
                          osztályvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Háziorvos, négyes háziorvosi körzetet ellátó bt.-vel fennálló szerződés 
megszüntetésére kerül sor. Kézcsókom, igazgató asszonyok! Kérdezném 
dr. László Borbála osztályvezető asszonyt, hogy a meghívott vendégeink 
közül van-e itt valaki. Nincsen. 
 
A határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

42/2018. (I 25.) határozata 
a 4. számú felnőtt háziorvosi körzetet ellátó Dr. Ábrám és Társa Egészségügyi 

Betéti Társasággal fennálló feladatellátási szerződés megszüntetéséről  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dr. Ábrám és Társa 
Egészségügyi Betéti Társaság (képviseli Dr. Ábrám Erzsébet) között 2012. 
május 29-én létrejött feladat-ellátási szerződést dr. Ábrám Erzsébet 2017. 
december 1. napjával, 6 hónapos felmondási határidővel felmondta.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a dunaújvárosi 4. 

számú felnőtt háziorvosi körzet ellátását – megfelelő, a körzetet betölteni kívánó 
jelentkező hiányában – 2018. június 1. napjától helyettesítéssel oldja meg, 
egyben felkéri a polgármestert, hogy Dunaújváros MJV Önkormányzata részére a 
működési engedélyt kérje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi 
Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályától és a finanszírozási szerződést kösse 
meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2018. június 1. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a Dr. 

Ábrám és Társa Egészségügyi Betéti Társaságot, a Fejér Megyei Kormányhivatal 
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Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát és a Nemzeti Egészség-
biztosítási Alapkezelőt a határozat megküldésével tájékoztassa a testület 
döntéséről. 

 
Felelős: a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

  a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2018. február 9. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
31. Javaslat az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalására 

Előadó:  a polgármester 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az étel láda elhelyezés feltételeinek megtárgyalása. Ez ugye eredetileg 
valamikor Szabó képviselő úrnak volt egy képviselői indítványa. Akkor 
abban maradtunk, hogy ez tovább formálódik ennek a jogi, 
közegészségügyi, illetve egyéb vonatkozásainak a megvizsgálásával, így 
került elénk ez a napirendi pont. Tessék, képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Mindenekelőtt szeretném megköszönni azt polgármester úrnak, hogy ilyen 
korrekt módon végigvitte ezt az ügyet, és újra szavazhatunk róla. Én 
minden képviselő-társamat szeretném megkérni arra, hogy majd 
támogassa azt, hogy kikerülhessen az az étel láda. Azt biztos tudják rólam 
a képviselő-társaim, mert elég régóta ülünk itt, hogy nekem szívügyem az, 
hogy segítsük a nehéz sorsú embertársainkat. Ezért javasoltam ezt, az 
étel láda kihelyezését, ezért adtam be korábban képviselői indítványt arra, 
hogy minden vasárnap kaphassanak meleg ételt a hajléktalanok, ezért 
főzünk minden évben a Párbeszéd dunaújvárosi csapatával 
rászorulóknak. A múlt héten vasárnap is száz adag gulyás, nagyon finom 
gulyáslevest vittünk a Papírgyári úti hajléktalanszállóra. Szerintem nekünk, 
politikusoknak feladatunk az, hogy segítsük nehéz sorsú embertársainkat, 
ezért arra kérem önöket, hogy támogassák az étel láda kihelyezését. 
Amire egyébként a városlakóktól igény van, hiszen engem többen azzal 
állítottak már meg, hogy hol van az étel láda, hova tudják beletenni az 
adományaikat. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mivel a többségi frakció, képviselő úr, ugyanolyan érzékeny ezekre a 
kérdésekre, mint ön, ezért támogatni fogjuk ennek a történetnek a 
megvalósítását. Ezt pedig a „B” változat tartalmazza. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 
fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
43/2018. (I. 25.) határozata 

az étel láda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által 
kiadott, a Dunaújváros közterületére tervezett ételadományok gyűjtését szolgáló 
étel láda kihelyezésére vonatkozó közegészségügyi-, higiénés feltételekről 
szóló állásfoglalást. 

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

tegyen közzé a dunaújvárosi egyesületek, alapítványok, illetve egyházi 
szervezetek részére felhívást az ételláda elhelyezésére és közegészségügyi- 
és higiénés feltételeknek megfelelő karitatív működtetése céljából. 

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

                  a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő:  2018. február 15. 

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

felhívási határidő lejártát követően a szociális, egészségügyi és lakásügyi 
bizottság véleményének kikérésével válassza ki azt a szervezetet, amelyet az 
étel láda elkészítéséhez való hozzájárulás címén támogat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  2018. április 13. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban foglaltak szerint 

kiválasztott szervezet részére az ételláda bekerülési költségéhez való 
hozzájárulás címén bruttó 300.000.- Ft vissza nem térítendő támogatást 
biztosít, amelyre támogatási szerződést köt. 

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

pontban foglaltak szerint kiválasztott szervezettel a támogatási szerződést az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően írja alá. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                         a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                      a humán szolgáltatási osztály vezetője  

Határidő:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottsági ülését követő 
                 15 napon belül 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletében 
fedezetet biztosít a folyamatban lévő kötelezettség vállalások tartalék 
előirányzat sora terhére. 

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

pontban foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása során vegye figyelembe. 
 
Felelős:  - a költségvetés tervezéséért: 
                 a jegyző 
     - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2018. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 

   
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ezt a közgyűlés elfogadta, mégpedig egyhangúlag. Csak egy pillanatra 
láttam az eredményt, most gyorsabban eltűnt a monitorról. Semmi gond. 
 

32. Javaslat a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány 
megszűnési oka tudomásulvételéről szóló 271/2017. (IV.21.) határozat 
módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Ecsődi László, a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért 

                    Közalapítvány kuratóriumi elnöke 
                          Popovics László, a Kistérségi Foglalkoztatásért és 
  Felnőttképzésért Közalapítvány titkára 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kistérségi Foglalkoztatásért Közalapítvány megszűnési oka 
tudomásulvételéről szóló korábbi határozatunk módosítását tárgyaljuk. 
 
Aki támogatja, az igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
44/2018. (I. 25.) határozata 

a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési 
oka tudomásulvételéről szóló 271/2017. (IV. 21.) határozat módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kistérségi Foglalkoztatásért és 

Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnési oka tudomásulvételéről szóló 
271/2017. (IV. 21.) határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a 
Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány céljainak 
megvalósítása lehetetlenné vált, mivel a Közalapítvány részére támogatási 
szerződésben rendelkezésre bocsájtott forrásokat felhasználta, vagy az 
államkasszába visszafizette, így a jelenlegi vagyon nem teszi lehetővé intenzív 
képzési-átképzési programok végrehajtását az alapítvány hatáskörében. A 
kuratórium és az ellenőrző bizottság működése alapítványi támogatás hiányában 
ellehetetlenült, és a célok módosítására vagy más alapítvánnyal történő 
egyesülésre nincs mód. 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány megszűnjön.”  

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

Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért Közalapítvány kuratóriumi 
elnöke nyilatkozata alapján tájékoztassa a Székesfehérvári Törvényszéket a 
Közalapítvány vagyonáról és e határozatot küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék és a Kistérségi Foglalkoztatásért és Felnőttképzésért 
Közalapítvány kuratóriumi elnöke részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. február 2. 

 
33. Javaslat DMJV Önkormányzata Közgyűlése 423/2016. (VI.16.) határozata 

(az önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének 
finanszírozása) 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 DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Önkormányzatunk Közgyűlése egy korábbi határozatában döntött az 
önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozási 
kérdéseiről. Ennek a módosítására kerülne sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

45/2018. (I.25.) határozata 
DMJV Önkormányzata Közgyűlése 423/2016. (VI.16.) határozata 

(az önkormányzati érdekeltségű Médiaközpont működtetésének finanszírozása) 
módosítására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati érdekeltségű 

Médiaközpont működtetésének finanszírozásáról szóló 423/2016. (VI.16.) 
határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
önkormányzati érdekeltségű médiarendszer működtetésének finanszírozására 
2016. július 1-jétől 2020. június 30-áig tartó időszakra a Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel – jelen határozat mellékletét képező – vállalkozási 
keretszerződést köt az alábbiak szerint: 

2016. évben 87.500.000 Ft+áfa, (a jelen határozat meghozataláig átutalt 
összegek figyelembe vételével) 
2017. évben 175.000.000 Ft+ áfa/év, 
2018. évben 197.000.000 Ft+áfa/év 
2019. évben 199.000.000 Ft+áfa/év, 
2020. évben 99.500.000 F+áfa összeget biztosít a médiarendszer 
működtetésére.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. június 30-án megkötött 

szolgáltatási keretszerződés II. Pénzügyi elszámolás 1.) pontjában szereplő 
összegeket az alábbiak szerint módosítja: 

 
2017. évben 175.000.000 Ft+ áfa/év, 
2018. évben 197.000.000 Ft+áfa/év 
2019. évben 199.000.000 Ft+áfa/év, 
2020. évben 99.500.000 F+áfa.,  

 
a szolgáltatási keretszerződés III. Felek együttműködése 1.) pontjának első 
mondatát pedig kiegészíti az alábbiak szerint:  
„Szolgáltató a tevékenységet a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 
eljárás alapján megbízott vállalkozó útján köteles ellátni, a közbeszerzésekről 
szóló jogszabályi rendelkezésekben meghatározott feltételekkel, továbbá a 
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Megrendelő által biztosított keretösszeg felhasználása során a hatályos 
jogszabályok – ezen belül a közbeszerzésekről szóló jogszabályi rendelkezések 
– figyelembe vételével köteles eljárni. Szolgáltató a tevékenysége során – az 
alvállalkozóira is kiterjedően – köteles képzett és gyakorlati, illetve szakmai 
tapasztalattal rendelkező szakembereket alkalmazni az adott tevékenységhez 
igazodóan.” 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy – a jelen határozat mellékletét képező – szolgáltatási keretszerződés 1. 
számú módosítását aláírja. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő: - a módosított keretszerződés aláírására: 2018. február 15. 

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

pontban elhatározottakat a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor és a 2019 – 2020. évi költségvetési rendeletek előkészítése 
során vegye figyelembe, melyhez a 2018. évi költségvetésben a feladat forrását 
az 5b. Melléklet „Folyamatban lévő kötelezettségvállalások tartaléka” 
előirányzati sorról történő átcsoportosítással biztosítja. 

 
Felelős:  - a költségvetés előkészítéséért: 

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának,  
                         valamint a 2019 – 2020. évi költségvetések előkészítésének 
                         időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
34. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér 

Megyei Kormányhivatal között, a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. em. 
903. szám alatti helyiség vonatkozásában fennálló helyiségbérleti 
szerződés 2. számú módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőben a Fejér Megyei Kormányhivatallal kötött, a Városháza 
épületében lévő egyik helyiségre vonatkozó helyiségbérleti szerződés 
módosításáról… Az most volt. Megszavazta, képviselő úr. Igen, tehát, 
módosításáról. 
 
A határozati javaslatról döntünk! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

46/2018. (I.25.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fejér Megyei 

Kormányhivatal között, a Dunaújváros Városháza tér 1. IX. em. 903. szám alatti 
helyiség vonatkozásában fennálló helyiségbérleti szerződés 

2. számú módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Fejér Megyei Kormányhivatal között 2013. április 22. 
napján, a Dunaújváros, Városháza tér 1. IX. emelet 903. számú irodahelyiség 
vonatkozásában létrejött helyiségbérleti szerződést a határozat mellékletét 
képező 2. számú szerződésmódosítás szerint módosítja, mely alapján a 
szerződés 2018. március 1. napjától határozatlan időre szól és bármelyik 
szerződő fél jogosult a szerződés 30 napos határidővel, a másik félhez intézett 
írásbeli nyilatkozatával indokolás nélkül felmondani. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező helyiségbérleti 
szerződés 2. számú módosítása aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését  
                  követő 8 napon belül 
                - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                  30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
35. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, 
Városháza tér 1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 4. 
számú módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Vodafone Távközlési Zrt.-vel fennálló, szintén a Városháza épületére 
vonatkozó bérleti szerződés módosítása. Ez a tetőn lévő antenna, ezt nem 
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tudtam, hogy micsoda, igen, ja, tetőbérleti szerződés, igen, módosítására. 
Én támogatom. 
 
Önök? 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

47/2018. (I.25.) határozata  
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone Magyarország 

Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti 
épületére vonatkozó bérleti szerződés 4. számú módosításáról 

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

Jogú Város Önkormányzata és a a Vodafone Magyarország Zrt. között a 
Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti 74/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan 
fennálló tetőbérleti szerződés módosításához, mely szerint a Vodafone 
Magyarország Kft., mint bérlő 2018. január 1. napjától a KSH által közzétett 
fogyasztói árindex mértékével korrigált 1.134.050.- Ft (azaz Egymillió-
százharmincnégyezer-ötven forint) összegű bérleti díjat fizet, Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint bérbeadó az első félévre vonatkozó 
számláját leghamarabb 2018. március 31-én vagy azt követően, második félévre 
vonatkozó számláját szeptember 30-án, vagy azt követően állíthatja ki a 
vonatkozó hatályos jogszabályok alapján. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező 4. számú bérleti 
szerződésmódosítás aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 
               - a szerződés módosítás aláírására a határozat közlését követő 
                  30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
36. Javaslat a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 2976/44 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
hasznosítására (Hingyi Lászlóné kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 



83 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következőkben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
hasznosítása című napirend. Hingyi frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném e tárgykörben 
érintettségemet bejelenteni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Felhívom a közgyűlés figyelmét, hogy legyenek kedvesek szavazni a 
képviselő úr kizárásáról a szavazásból vagy nem kizárásáról! Tessék? 
Mivel bejelentette az érintettségét, ezért kell szavazni erről. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 
2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlanok hasznosítására (Hingyi Lászlóné kérelme)” című előterjesztés 
határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László képviselőt – mellette 
szavazott 8 fő (Cserni Béla, Gombos István, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő 
(Barta Endre, Iván László, Pintér Attila), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Hingyi László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – kizárta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

48/2018. (I.25.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat a dunaújvárosi 
2976/8, 2976/43 és a 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 
Északi Ipari Parkban található ingatlanok hasznosítására (Hingyi Lászlóné kérelme)” 
című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László 
képviselőt kizárja. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Elfogadva, tehát a közgyűlés kizárta a képviselő urat a szavazásból. Így 
van. 
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Most pedig a határozati javaslat érdemi részéről döntünk hozzászólás 
hiányában! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 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 (Hingyi László), távol 
lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

49/2018. (I.25.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok hasznosításáról 

(Hingyi Lászlóné kérelme) 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 

pályázati úton értékesíti 39.144.000,- Ft+Áfa, azaz bruttó 49.712.880,- Ft 
kikiáltási áron a hatályos szabályozás terv keretei között, a pályázati felhívás 
mellékletét képező telekalakítási tervrajzon 2976/43 hrsz.-on jelölt 9786 m2 
nagyságú területrészt, mely ingatlan a dunaújvárosi 2976/8 hrsz.-ú, belterületi, 
kivett irodaépület és udvar megnevezésű, 9825 m2 nagyságú ingatlanból 5939 
m2 nagyságú, a dunaújvárosi 2976/44 hrsz.-ú, belterületi, kivett egyéb épület és 
udvar megnevezésű, 3039 m2 nagyságú ingatlanból 847 m2 nagyságú 
ingatlanrészekből, továbbá a dunaújvárosi 2976/43 hrsz.-ú, belterületi, 3000 m2 
nagyságú ingatlanból kerül kialakításra a telekalakítást követően. 

 
2.  Az 1. pontban hivatkozott ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti 

meg. A nyertes pályázót terheli a vételáron felül a forgalmi értékbecslés, a 
telekalakítás, az igényelt közműkapacitások költségei, nyertes pályázó által 
megbízott jogi képviselő megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet 
előkészítését illetően. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2018. február 5. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat a dunaújvárosi 2976/40 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, 3146 m2 nagyságú ingatlan 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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                     az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendet levettük a tárgysorozatból. Rátérünk egy 
beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó 
pályázat értékelését megcélzó napirendre. 
 
Hozzászólás hiányában a döntésre kerül sor! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

50/2018. (I.25.) határozata 
 a dunaújvárosi 2976/40 hrsz. alatt nyilvántartott, kivett beépítetlen terület 

megnevezésű, 3146 m2 nagyságú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékeléséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/40 hrsz. alatt 

nyilvántartott, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3146 m2 nagyságú 
ingatlan értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és eredményesnek 
nyilvánítja. A pályázati kiírásra 1 db pályázat érkezett. 

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

nyertesének az alábbi társaságot jelöli meg: 
 
Ingatlan címe Ingatlan 

hrsz.-a 
alapterület Nyertes pályázó  Vételár (vételi 

ajánlat) 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Északi Ipari 

Park 

2976/40 
hrsz. 

3146 m2  Kulcs-Forg Kft. (2459 Kulcs, 
Ifjúság u. 14.)  

12.615.460,-
Ft+Áfa 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

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

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül.   
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                - a szerződés aláírására: a határoztat közlését követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
38. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 582/2016. (IX.22.) 

határozata módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Közgyűlésünk egy két évvel ezelőtti, szeptemberi határozatának 
módosításáról döntünk egy telekalakítási eljárás kapcsán. 
 
Szavazásra kerül sor! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

51/2018. (I.25.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 582/2016. (IX.22.) határozata 

módosítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 582/2016. (IX. 22.) határozata 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja:  
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2016. (I. 21.) határozata 1. 
pontját az alábbiak szerint módosítja:  
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy hozzájárul 
ahhoz, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő dunaújvárosi 3658/5 hrsz.-ú, 
6.462 m² nagyságú kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanból 
telekalakítási eljárás során kialakításra kerülő 6.332 m² nagyságú ingatlan a 
kérelmező részére értékesítésre kerüljön 588.- Ft/m², azaz 3.723.216.- Ft, vagyis 
Hárommillió-hétszázhuszonháromezer-kétszáztizenhat forint vételárért, azzal 
hogy a szomszédos 3661 helyrajzi számú ingatlan területe a telekalakítást 
követően 25.924 m² lesz.” 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az átminősítésnek megfelelő adásvételi 
szerződés és változási vázrajz aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérést követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                  követő 8 napon belül 

 
39. Javaslat az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 

intézkedési terv módosítására (Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
Kft.) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Az Állami Számvevőszék által végzett ellenőrzéshez kapcsolódó 
intézkedési terv módosítása a Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-vel 
összefüggésben. 
 
Tessék dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila), távol 
lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
52/2018. (I.25.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 427/2017. (VI.15.) határozata 
mellékletét képező Intézkedési terv módosításáról 
(Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.) 

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése módosítja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 427/2017.(VI.25.) határozata mellékletét képező, az 
Állami Számvevőszék általi ellenőrzéshez kapcsolódó és a Dunaújvárosi 
Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft.-t érintő Intézkedési tervet, tekintettel arra, hogy 
az Intézkedési tervben megjelölt határidőre (2017. március 31.) nem készült el a 
gördülő fejlesztési terv beruházási tervrésze. A dokumentum Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésének határideje 2018. 
december 31. 

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

határozat mellékletét képező módosított intézkedési tervet aláírja és az Állami 
Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az 
Állami Számvevőszék részére küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                 a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8  napon belül 
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                         - az intézkedési terv megküldésére: a határozat közlését követő 
                           30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
40. Javaslat az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az 

ajánlattevői kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó, ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésre, az 
ajánlattévői kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó ajánlatkérés tervezetének véleményezése. 
 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a közgyűlés elején kaptak egy új 
koncessziós szerződéstervezetet, amelyről szavazunk is! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
53/2018. (I.25.) határozata 

 az élményfürdő koncesszió keretében történő üzemeltetésére, az ajánlattevői 
kör meghatározására, valamint a beszerzési eljáráshoz kapcsolódó, 

ajánlatkérés és szerződés tervezetének véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy az élményfürdő 
üzemeltetésére vonatkozó eljárás nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény hatálya alá,  önkormányzati beszerzési eljárást kíván 
lefolytatni, egyben elfogadja a határozat 1. mellékletében csatolt koncessziós 
szerződés tervezetét, a 2. mellékletében csatolt ajánlatkérést, valamint a 
határozat 3. mellékleteként csatolt „A dunaújvárosi Élményfürdő üzemeltetési-
műszaki leírása” dokumentációt. 

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

pontban foglalt feladat megvalósításához a határozat1., 2. és 3. mellékletei 
megküldésével, az ajánlatkéréshez szükséges lépéseket tegye meg az alábbi 
gazdasági társaságok felé: 

 
 
 



89 
 

DVG Zrt. 
Adószám:10728491-2-07 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1. 
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu  
 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.                                                                                         
Adószám: 13646231-2-09 
Székhely: 4025 Debrecen, Simonffy utca 17-19                                                                          
E-mail: uniszol.titkarsag@uniszol.hu  
 
B+N Referencia Zrt.                                                                                                                    
Adószám: 23480874-2-05                                                                                                            
Székhely: 3937 Komlóska, Szkalka köz 1.                                                                                   
E-mail: iroda@bnref.hu 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály 

Határidő: a határozat közlésére és az ajánlatkérés megküldésére: az előkészítő 
                osztálynak való megküldését követő nyolc napon belül 

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

pontban jelzett ajánlatkérésre beérkezett ajánlatokat terjessze a közgyűlés elé 
2018. márciusi ülésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester  
      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

      a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a közgyűlés 2018. márciusi ülése 

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

meghatározott feladat ellátás kezdő időpontja az élményfürdő jogerős 
használatbavételi engedélye, műszaki átadás-átvétele, próbaüzeme 
megvalósítását követő 60 napon belüli időpont. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

nyertes ajánlattevővel a koncessziós szerződés megkötésére a határozat 1. 
mellékleteként csatolt szerződés alapján. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester  
      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

      a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a nyertes ajánlattevő kiválasztásáról szóló döntés meghozatalától 
                számított 30 napon belül 
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6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 
sportszervezetek és egyéb kedvezményezettek részére céltámogatást nyújtására 
vonatkozó rendszer kidolgozására és annak közgyűlés elé terjesztésére a 2018. 
márciusi ülésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester  
                      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

        a vagyonkezelési osztály 
Határidő: a közgyűlés 2018. márciusi ülése 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a feladat ellátására fedezetet 

biztosít a 2018. évi költségvetésben 2018. április 01-i átvétellel számolva 8 
hónapra 35 millió Ft/hó+Áfa, azaz bruttó 355.600.000.- Ft összegben. 

 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 

szerződés időtartama alatt, a szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2018.-2019. évi költségvetéseiben biztosítja. 

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

pontban jelzett kötelezettségvállalást a 2018. évi és 2019. 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 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
41. Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatására 

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:  Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatása. Üdvözlöm a 
Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnökét, Kalácska András urat. 
Tessék képviselő úr az érintettségét, gondolom, be szeretné jelenteni! 
 

Hingyi László képviselő: 
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Köszönöm. Tisztelt Polgármester Úr! Szintén szeretném, mivel elnökségi 
tag vagyok a Labdarúgó Szövetségnél, érintettségemet bejelenteni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. És akkor most egy ugyanolyan jellegű határozattal kell, 
szavazással kell határozatot hozni a kizárásról vagy annak 
elutasításáról… Nem értem, amit most jegyző asszony mond, pedig én 
általában értem a jegyző asszonyomat. Negyven fölött minden nap 
ajándék, tehát lehet, hogy a hallással van gond.  
 
Tessék szavazni a kizárásról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség 
támogatására„ című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi 
László képviselőt – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi László), távol lévő 1 fő (Tóth 
Kálmán) – kizárta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

54/2018. (I.25.) határozata 
Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a 

határozathozatalból történő kizárásáról 
  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve „Javaslat a Dunaújvárosi 
Labdarúgó Szövetség támogatására„ című előterjesztés határozati javaslatára 
történő szavazásból Hingyi László képviselőt kizárja. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor a kérelemről, tehát a Labdarúgó Szövetség támogatására, van 
egy „A” és egy „B” változat előttünk. Igen. Ehhez lenne két mondatom. Ez 
nagyon fontos dolog. Tehát a XVI. Carissa Kupán a hétvégén eljutottunk 
odáig, hogy határon túli csapatokat tudtunk a 32 csapat és több mint 400 
résztvevő között köszönteni. Mégpedig Ausztriából, Horvátországból, 
Vukorvárból, testvérvárosunkból, illetve Erdélyből, Kézdivásárhelyről 
érkeztek labdarúgók, és nyilvánvalóan az ő esetükben szállás, illetve 
étkezési költségek merültek fel. Hingyi frakcióvezető úr! Tessék! Akkor ne 
ijesztgessen engem. Nem tudtam, hogy szólni kíván. Jó. 
 
Akkor az „A” változatról szavazunk! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Hingyi 
László), távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

55/2018. (I.25.) határozata  
a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség támogatásáról 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Labdarúgó 
Szövetség (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) által 2018. január 19-21. 
között megrendezett  XVI.  Carissa Kupán résztvevő határon túli csapatok 
szállás és étkezési  költségeihez bruttó 494.958,- Ft, azaz bruttó 
Négyszázkilencvennégyezer-kilencszázötvennyolc forint támogatást nyújt a 
2018. évi költségvetés terhére. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban 
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetséggel a 
céltámogatási szerződést kösse meg azt követően, hogy az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján 
az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes 
felülvizsgálata eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben 
nyújtandó támogatás nem minősül állami támogatásnak, vagy a bejelentett 
támogatási tervezet a csekély összegű támogatásokra vonatkozó bizottsági 
rendeletek vagy a csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami 
támogatásnak minősül. A polgármester felhatalmazása kiterjed a 
szerződéstervezetnek az európai uniós források felhasználásáért felelős 
miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                         a polgármester 
                       - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 

               a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 

                          a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források      
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata 
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy 

intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott 
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról 
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az 
önkormányzat internetes honlapján. 
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Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                        a jegyző 
                      - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály 

Határidő: - a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától 
                  számított 30 nap 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást az előkészítés alatt álló 2018. évi 
költségvetési rendelet 5.b. mellékletében szereplő folyamatban lévő 
kötelezettség vállalások tartaléka előirányzat sor terhére vegye figyelembe, az 
5. melléklet sport célok és feladatok egyéb kiadások előirányzat sorra tervezése 
érdekében, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője  
                      - a költségvetés módosításáért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője  

Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
42. Javaslat a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata 

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:  Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia rendezvénysorozata 
támogatására irányuló kérelme. Ez a rendezvény egyébként itt lesz 
Dunaújvárosban március hónap elején. 
 
Az „A” változatról szavazunk először, a támogatóról! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

56/2018. (I.25.) határozata 
a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia® rendezvénysorozata 

támogatására irányuló kérelmének elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Diáksport Szövetséget 
(1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 17) 700.000,- Ft, azaz hétszázezer forint 
vissza nem térítendő támogatásban részesíti a Játékos Sportverseny 
Diákolimpia® országos döntőjének 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 az 5. melléklet Sportfeladatok alcím egyéb kiadások kiemelt 
előirányzati során az 5.b melléklet „Folyamatban lévő kötelezettségvállalások 
tartalék előirányzat” sorról történő átcsoportosítás útján 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 Magyar Diáksport Szövetséggel az előkészített 
céltámogatási 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                      

Határidő: - a határozat közlésére:  2018. február 05. 
      - a szerződés aláírására: 2018. február 20. 
  

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

 
Felelős:   - a költségvetés tervezéséért: 

        a jegyző 
      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
43. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi 

bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
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 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Térfelügyeleti kamerarendszer ez évi bővítését megcélzó közbeszerzési 
eljárás eredményének megállapítására kerül sor. 
 
Hozzászólás hiányában a napirend nem létező vitáját lezárom, és a 
határozati javaslat támogatásáról vagy elutasításáról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

57/2018.(I.25.) határozata 
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. évi bővítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 799/2017. (XII.14.) 
határozatával támogatta „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének 2018. 
évi bővítése” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § 
(1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az ERANDO 

Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Teve utca 
51/B) 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. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a NBB 
Vagyonvédelmi Kft. (1182 Budapest, Darányi utca 12.) nem tett eleget a 
hiánypótlási felhívásban foglaltaknak, tekintettel arra, hogy nem nyújtott be 
hiánypótlást az alábbiak vonatkozásában: 

 
3.1.  Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 13. A kizáró okok és a 

megkövetelt igazolási módok pontjában a következőket írta elő: 
„Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó olyan gazdasági 
szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjának 
hatálya alá tartozik. 
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, akivel 
szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.” 
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 Ajánlattevő ajánlatának 9. oldalán csatolásra került a Kbt. 114. § (2) 
bekezdésben foglaltakra vonatkozó nyilatkozat, mely nyilatkozat szerint 
nem tartozik csak a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) pontok szerinti 
kizáró okok hatálya alá. 

 
 „Kérem ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen az 
előbbiek alapján a 6/A. sz. mellékletet benyújtani oly módon, hogy 
nyilatkozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés q) pontja szerinti kizáró okról.” 

 
3.2. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 13. A kizáró okok és a 

megkövetelt igazolási módok pontjában a következőket írta elő:  
„Alvállalkozó (ill. kapacitást nyújtó) vonatkozásában: Ajánlattevő a Kbt. 
67. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak 
nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz 
igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) és m) és q) pont szerinti kizáró 
okok hatálya alá eső alvállalkozót, kapacitást nyújtó szervezetet.” 

 
Ajánlattevő elmulasztotta csatolni ajánlatához nyilatkozatát a Kbt. 67. § 
(4) bekezdés alapján az alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem 
állásáról. 

 
„Kérem ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen 
csatolni nyilatkozatát a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján az 
alvállalkozók kizáró okok hatálya alatt nem állásáról. (7. sz. 
melléklet)” 

 
3.3. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás 20. Az ajánlati biztosíték 

előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra 
vonatkozó információ pontjában a következőket írta elő:  
„Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő Kbt. 134. § (2) bekezdés szerint a 
szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények 
biztosítékaként a nyertes ajánlattevő ajánlatában foglaltaknak 
megfelelően a nettó vételárdíj 3,0 %-ának megfelelő összegű teljesítési 
biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosítékot nyertes ajánlattevő a 
szerződés hatályba lépésének időpontjakor köteles rendelkezésre 
bocsátani. A biztosíték határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról 
az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell.”  

 
Ajánlattevő elmulasztotta csatolni ajánlatához nyilatkozatát teljesítési 
biztosíték rendelkezésre bocsátásáról. 

 
„Kérem ajánlattevőt, hogy hiánypótlás keretében szíveskedjen 
csatolni nyilatkozatát teljesítési biztosíték rendelkezésre 
bocsátásáról (11.sz. melléklet).” 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a 

rendelkezésre álló anyagi fedezet összege az ERANDO Biztonságtechnikai 
Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. által benyújtott legjobb ár-érték arányú 
ajánlatban igényelt ellenszolgáltatást meghaladja. 
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5. A legjobb ár-érték arányú ajánlatban igényelt ellenszolgáltatás nettó 42.678.742 
Ft, a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének 799/2017. (XII.14.) határozata alapján pedig nettó 26 000 
000,- forint.  

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint döntéshozó megállapítja, 

hogy az eljárás a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen 
tekintettel arra, hogy a rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem 
elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb 
ajánlatot tett ajánlattevővel. 

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

 
44. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

közbeszerzési terve 5. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                     az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Önkormányzatunk 2017. évi közbeszerzési tervének soros, nem soros, 
inkább úgy mondom, hogy 5. számú módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, az 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 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Barta Endre képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy tartózkodott szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 11 igen szavazat, tartózkodott 2 fő, nem szavazott 1 fő, távol lévő 1 
fő.) 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
58/2018. (I.25.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2017. évi közbeszerzési tervének 5. számú módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 5. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2017. 
évre vonatkozó közbeszerzési terve 5. 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 2018. január 31. 
      a közzététel időtartama a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                          honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
45. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                     az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzatának hatályon kívül helyezése és új szabályzat elfogadása.  
 
Tessenek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

59/2018. (I.25.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közbeszerzési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről és új szabályzat elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát 2018. január 26-i hatállyal e 
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően fogadja el. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 19/2017. (I.19.), a 619/2017. 
(IX. 21.) valamint a 798/2017. (XII. 14.) határozatát és annak mellékletét. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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46. Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, 
védjük meg hazánkat” felhívásának megtárgyalására 
Előadó: a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat a Megyei Jogú Városok Szövetségének felhívása alapján „Védjük 
meg településeinket, védjük meg hazánkat” felhívás megtárgyalására 
kerül sor. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy 
patakban két gyermek fürdik, egy fiú meg egy lány. Nem illik tán, hogy így 
együtt fürdenek, de ők ezt nem tudják. A fiú alig hét esztendős, a leány 
kettővel fiatalabb nála. Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye 
kezdődik így. Kb. két héttel ezelőttig volt egy határozott álláspontom 
önökről, illetve a Fidesz migránsokhoz állt politikájáról. Az Egri 
csillagokban, a XVI. században, amikor több tízezernyi illegális bevándorló 
fegyverrel támadta Eger várát, kétezren, maroknyian hősiesen védték azt. 
Egészen addig, amíg fegyverrel támadták, ugyanis amikor néhányan a 
törökök közül megpróbáltak pénzzel bejutni a várba, egy bizonyos 
Hegedűs hadnagy megbotlott. Egy Hegedűs hadnagy be akarta engedni 
őket oda. Én két héttel ezelőttig azt gondoltam, hogy önök között rengeteg 
Hegedűs hadnagy van, hiszen a kommunikációjukból, illetve a 
letelepedési kötvényekből az látszódott, hogy aki nem pénzzel érkezik, aki 
nem akarja megvásárolni, hogy itt letelepedhessen, azt nem engedik be, 
aki pedig pénzzel érkezik, közel húszezer ilyen esetről tudunk, azt önök 
beengedik. Aztán két héttel ezelőtt fordult a kocka, és egy szám látott 
napvilágot. 2300 bevándorlót telepítettek önök be Magyarország területére 
úgy, hogy több mint 70 milliárd forintot költöttünk, költöttek önök az 
adófizetők pénzéből a Soros-kampányra úgy, hogy 2016. szeptember 22-
én önök a dunaújvárosiak pénzéből újabb tízmillió forintot szavaztak meg 
azért, hogy azt mutathassák, hogy önök küzdenek a betelepítés ellen. 
Nemrég látott napvilágot az önök európai parlamenti képviselőjüknek azon 
döntése, miszerint már olyan szervezeteket is támadnak, amikkel szóban 
azt mondják, hogy na, állítsuk meg őket. Megszavaznak olyan 
támogatásokat, megszavaznak olyan dolgokat, amiket itthon plakátokon 
azt mondják, hogy ez nem igaz, és állítsuk meg. Na, ez nettó hazaárulás. 
Amit most itt a Fidesz csinál, az hazaárulás. És mindezt a magyar 
emberek pénzéből. Én ezt a határozatot támogatni fogom, meg fogom 
szavazni, mint ahogy 2016 szeptemberében is megszavaztam azt a 
határozatot, hogy állítsuk meg az illegális bevándorlást, tegyünk meg 
mindent ellene, de félek, hogy ezek ugyanúgy csak látványdolgok. 
Pontosan ezért a Jobbik-kormány áprilistól, májustól már határozott 
véleménye lesz, tehát se szegény migráns, se gazdag migráns nem kell 
Magyarországra. És nagyon kérem önöket, hogyha már legalább ezt a 
kommunikációt folytatják, folytassák, látszik, hogy bedőlt, hiszen már 
mindenhonnan, már az önök szavazóik is átlátnak ezen, legalább a pénzt 
ne költsék tovább erre a kampányra. Legalább plusz, legyen elég ennyi, 
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és fejezzék itt be, kérem szépen, az adófizetők pénzének a pazarlását. 
Köszönöm.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Önnek a Gárdonyi mű jutott eszébe, nekem a Gizike esete a gőzekével. 
Hogy ugye az hogy is volt, hogy összekeverjük. Fogalmilag egyfajta 
gazdasági jobblétért érkező migráns fogalmát, képviselő úr, tudatosan 
összekeverni a menekült személyével, erről jut eszembe a Gizike-gőzeke 
összekeverése, egyébként meg köszönöm, hogyha megszavazza a 
határozati javaslatot. Hogy ezért egyébként meg nettó hazaárulással 
vádolnak bennünket, ezt azért kikérem magamnak, és túlzásnak tartom. 
Tetszettek volna egy lehetőséggel, mégpedig az alkotmánymódosítás adta 
lehetőséggel élni a parlamentben, amikor ez napirenden volt. Szabó 
képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én azt 
gondolom, hogy valójában, amit meg kell állítani, és amitől meg kell védeni 
az országot, az ez a fajta közbeszéd, amiben emberek egymást 
hazaárulózzák. Azt gondolom, hogy itt lenne az ideje annak, hogy ebben 
az országban békét kössünk egymással. Nekem meggyőződésem, hogy 
többségben vannak ma Magyarországon azok, akik nem ezeket a fajta 
vitákat akarják látni a politikában. Többségben vannak azok, akik előre 
akarnak nézni, és ezeknek az embereknek a politikának támogatni kell 
abban, hogy meg tudják találni a közös értékeiket. Itt az ideje, hogy 
befejezzük ezt a megosztást, itt az ideje, hogy előre tekintsünk, mert 
meggyőződésem, hogy ma Magyarországon normális életet élni akarók 
vannak többségben, akik nem kíváncsiak, és nem vágyják az ilyen vitákat, 
és ők nem lehetnek ellenzékben. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Valahol a mondandójának az értékbeliségével tudok azonosulni, ezt 
remélem, nem az én irányomba szánta, képviselő úr. Köszönöm. 
Besztercei Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Én nem fogok hazaárulózni, tehát azért ne legyen 
senkinek ilyen elvárása. Van, akinek ugye Gárdonyi jut eszébe, van, 
akinek Gizike-gőzeke, nekem a Monty Python erről az egészről. Tehát ez 
a Soros György engem gyíkká változtatott. De már elmúlt. Tehát ez, és 
akkor hadd idézzek, mert én szeretek idézni, mert szeretek pontosan 
fogalmazni. A Magyar Kormány egész pontosan, a kormány 1698/2013. 
kormányhatározatából, amely a migrációs stratégia, és annak a 
melléklete, amely a Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó 
hétéves stratégiából csak egy-két címszót szeretnék idézni, hogy a 
Menekültügyi és Migrációs Alap finanszírozásával mit valósítanak meg ma 
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Orbán Viktor aláírásával. És ehhez képest nézzék azt a kampányt, ami 
megy a médiában. Tehát ma megvalósítják Magyarországon: a migránsok 
vállalkozási tevékenységének támogatását célzó programok kidolgozása 
és működtetése, migráns specifikus szociális lakhatási programok 
kidolgozása és működtetése, a személyes gondoskodás keretébe tartozó 
szakosított ellátást nyújtó intézmények felkészítése a rászoruló migránsok 
fogadására, különös tekintettel az időskorú, fogyatékos vagy más oknál 
fogva sérülékeny nemzetközi védelemben részesített személyeket, 
harmadik országbeli állampolgárok tájékoztatása a magyar 
állampolgárság megszerzésének lehetőségéről, folyamatáról és 
felkészítésük a honosításhoz szükséges alkotmányos alapismereti 
vizsgára, a migránsok társadalmi és politikai életbe való bevonásának 
elősegítése, a migránsok bevonása az integrációs intézkedések 
megvalósításaiba, mentorrendszer kialakítása, migráns hátterű civil 
szervezetek megalakításának ösztönzése, a meglévő szervezetek 
kapacitásfejlesztése, a szervezetek közötti együttműködés fórumának 
megteremtése, a migránsok beilleszkedését segítő önkéntesek 
munkájának támogatása, a migránsok és az intézményekhez, árukhoz, 
köz- és magánszolgáltatáshoz való hozzáférésének vizsgálata, esetleges 
diszkrimináció csökkentő programok kidolgozása, működtetése, a magyar 
lakosság részére a befogadó szemléletet ösztönző programok 
szervezése, felvilágosító kampányok ösztönzése, megvalósítása, a 
kulturális sokszínűséghez való igazodás képességének elősegítése, a 
kísérő nélküli kiskorú menekültek, oltalmazottak védelmének fokozása 
különös tekintettel az embercsempészetre, és a kísérő nélkül kiskorúakkal, 
fiatal felnőtt utógondozottakkal foglalkozó szakemberek kapacitásának 
bővítése. Nem sorolom tovább. Oldalakon keresztül erről szól, ez a 
Magyar Kormány határozata, Orbán Viktor írta alá, és ezt hát azt 
gondolom, hogyha létezik Soros-terv, akkor ez az. Szerintem nem létezik, 
egy hülyeség, de ha létezik, akkor ez az. Szóval, tehát ahhoz képest, hogy 
a kormány egy elfogadható, normális emberi működést tervez, és végez a 
háttérben, bocsánat, ahhoz képest az a kampány, elnézést, ahhoz képest 
az a kampány, amit viszont folytatnak a gyakorlatban, az tényleg az 
vérlázító. Én nem mondom azt, hogy korlátlanul és mindenkit, egyáltalán 
mielőtt valakiben felmerülne, de az, hogy a kormány ebben a migrációs 
stratégiában jól fogja meg a dolgot, az tény. Az, hogy hogyan kommunikál, 
az meg katasztrófa. És akkor ez a „Védjük meg településeinket” meg a 
„Védjük meg hazánkat” felhívással kapcsolatban hadd olvassak föl szintén 
egy-két gondolatot. Ez már rövidebb lesz, kibírják, képviselő-társaim, 
lihegés, fújtatás nélkül is. 1980. július 2-án szervezte be Fenesi Lajos 
rendőrfőhadnagy a III/III-as osztályhoz Kraukus Pétert, legalábbis ezen a 
fedőnéven illetett embert, tehát Kraukus Péter fedőnevű embert. A 
beszervezés dátumával egyidőben megnyitott dossziéban 44 darab, 
kézzel írt Kraukus Péter által aláírt jelentés van. Kraukus rendszeresen 
jelentett arról, hogy akkori lakóhelyén és a környező utcákban lévő házak 
előtt olasz, jugoszláv, osztrák és NSZK-s rendszámú gépkocsik parkoltak. 
Kraukus Péter feljegyzéseiben név szerint megemlékezett több 
középiskolai osztálytársáról, évfolyamtársáról, kiterjesztette a figyelmét a 
lakóhely közelségére, az utcai szomszédságra. A dossziéban 
megtalálható kimutatások szerint a megbízók összesen 25 személyt vettek 
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fel a Kraukus által megfigyeltek nyilvántartásába, tehát Kraukus Péter 25 
személyt jelentett föl III/III-as besúgóként. Kraukus beszámolt arról, mikor 
költözött el a szüleitől, mikor készült államvizsgájára, mikor hívták be 
tartalékos katonai szolgálatra, mikor született gyermeke, sőt, a húgának az 
esküvőjéről is jelentett. Kraukus Péter 1989-ig tartó aktív időszakában a 
dossziéban fellelhető adatok szerint több mint száz alkalommal találkozott 
tartótisztjével. És 2005. február elején az állambiztonsági szolgálatok 
történeti levéltárában Kraukus Péternek átadták az ügynökmúltját 
bizonyító iratokat. Kraukus Péter Szita Károly. Szita Károly az, aki kiküldte 
önöknek ezt a felhívást. Szita Károly az, aki ma képviseli a Fidesz-
politikát. Egy III/III-as, lehet mondani, hogy kommunista, tehát egy 
kommunista III/III-as spicli. Ez az ember küldte el önöknek ezt a 
felszólítást, ennek az embernek a felszólítására tárgyalja most a 
közgyűlés, egy spiclinek a felszólítására ezt az előterjesztést. Kraukus 
Péter, aki a saját húgának az esküvőjéről jelentett az állambiztonsági 
szolgálatoknak a nyolcvanas években. Nem gondolják, hogy ez 
szánalmas? Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szánalmas, és aljas az a szint, ahova ön egyébként nagyon régóta, 
amióta képviselői mandátummal bír, el tud jutni a hozzászólásaiban 
elfelejtve, hogy 2006. október 23-án, az ’56-os események évfordulóján a 
békésen ünneplő tömegbe lövetett és üttette ki a szemeket Gyurcsány 
Ferenc hazaáruló miniszterelnök, akinek változatlanul mondom, hogy a 
börtönben lenne a helye. Elkerülte a figyelmét az előbb, amit mondott a 
Szabó képviselő úr, és ahogy én arra reagáltam. Ez pedig az, a politika 
mezsgyéjén, a politikai szereplők közötti hangnem, stílus, érték, nem 
hiszem, hogy ezt közgyűlésen be kell vezetnie, mert ugye Pintér Attila is 
erre hívta fel a közgyűlés elején a figyelmet. Én nem tudom, hogy ki az a 
Kaukus vagy Kraukus Péter, én ezeket az anyagokat nem ismerem. 
Képviselő úr! Nem tudom, hogy ön mi alapján tudja, hogy ki a Kraukus 
Péter, vagy állítja, vagy feltételezi. Nem, tehát egyedül ön az a 
dunaújvárosi közgyűlésben, akivel egyszerűen semmilyen párbeszéd, ha 
már párbeszéd szóval élünk, semmilyen párbeszéd, kommunikáció 
irányomból nem tud megindulni, és nem is fog megindulni, mert ez a 
stílus, ez a hangnem egyszerűen elfogadhatatlan számunkra. 
Várospolitikai kérdésekben mind Szabó képviselő úrral, mind a Jobbikos 
képviselő úrral, mind az MSZP két képviselőjével érdemben hatékonyan, 
korrektül lehet beszélgetni és egyeztetni, hiszen közös a cél a fejlesztés 
kapcsán. Önnel ez valahogy nem megy, mert csak és kizárólag mindig a 
rosszindulat és a gyűlölet sugárzik az ön beszédéből, hangneméből, 
tekintetéből, stílusából. Ennek itt szüksége nincs. Azokból a 
hozzászólásokból, ahogy engem minősít a facebook oldalán, képviselő úr, 
hiszen ezt megmutatják nekem, nem én kezelem. Szóval, hogy mondjam. 
Tudja, amikor facebook tagok írnak, az egy dolog, mindenkinek joga van, 
de amikor egy önkormányzati képviselő teszi meg mindezt a facebookon 
minősíthetetlen hangnemben, ugyanazt, amit ott megír, és egyébként itt 
meg nem mondja el. Tehát nem adván erre reakciót, az nem partner, és 
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ön, illetve az ön által képviselt szervezet nem is lehet partner a mi 
városvezetésünknek, és nem is lesz a jövőben sem. Lőrinczi képviselő úr! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány gondolatot 
szeretnék én is elmondani a jobbikos képviselő úr felvetésére válaszolva. 
Szeretnék néhány fogalmat tisztázni.  Ugyanis az, amit a Jobbik 
mostanában kommunikál, az gyakorlatilag nettó hazugság. És elmondom 
a fogalmakat, hogy miért. Tehát különbség van a között, hogy valaki 
valahol beköltözik valahova, vagy vendégként befogadják. És gyakorlatilag 
a kormány a következőt teszi. A kormány azt mondja, hogy 
Magyarországra az Európai Unió által elosztott migránsokat nem kívánjuk 
befogadni. És különbség van a között, ezt a Fidesz már az elejétől 
elmondta, hogy az, aki egyébként joggal menekül, és menekült státuszt 
kér azért, mert a saját házában, hazájában háború miatt üldözött, akkor 
abban az esetben Magyarország, ha indokolt, befogadja. De ez egy 
teljesen másik eset. Tehát különbséget kell tenni egy vendég között, akit 
ideiglenesen fogadunk be, és különbséget kell tenni a másik eset között, 
amikor gyakorlatilag valakit kötelezően beköltöztetnek, mondjuk az én 
házamba. Tehát én azt gondolom, hogy az, amit az Európai Unió akar, 
hogy Magyarországra most már állíthatjuk, hogy felső határ nélkül, azt 
nem szabad megengedni. Úgyhogy én annak külön örülök, hogyha ön is 
ezt a határozati javaslatot megszavazza, de kérem, azt ne állítsák, hogy a 
Fidesz úgy fogadott be Magyarországra menekülteket, hogy az végleges 
státusszal történjen. Tehát ez nem arról szól, hanem arról, hogyha valaki 
menekült státuszt kért, akkor abban az esetben átmenetileg, ideiglenesen, 
mondhatni vendégként itt Magyarországon menekült státuszt kaphat. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy aki hozzászólási jogával szeretne még 
élni, az kérem, most jelezze. Lassingleitner Fruzsina képviselő asszony a 
következő! 
 

Lassingleitner Fruzsina képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Én nagyon rövid leszek, és 
egyetlenegy mondattal tudnám jellemezni a Jobbik Mozgalmat, hogy 
hitványságom története a nagy magyartól a hazaárulásig.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én nem fogok szavazni erről 
az előterjesztésről, szerintem szükségtelen és fölösleges, mert szerintem 
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Magyarországon az országhatárainkat és a szuveneritásunkat törvények 
védik. Szerintem illegálisan ide senki nem jöhet be. Erről nem kell döntést 
hozni a Dunaújváros közgyűlési testületének, mert ez nem lehetséges, és 
egyébként a szuveneritásunk megvédésére a Magyar Honvédség áll 
rendelkezésre, a határaink védelmére a Határőrség, a belső biztonság 
megteremtésére meg a Rendőrség. Nem kell túlmisztifikálni ezt a 
történetet, és én egyébként, ha létezik ilyen Soros-terv, amire hivatkozik 
az előterjesztés, akkor nagyon szívesen elutasítanám, de én nem láttam 
még ilyet. Remélem, hogy a Kocsis Máté, amikor bemutatta azt az A4-es 
lapot a Bálnába, hogy ez itt a Soros-terv, akkor az csak egy vicc volt, mert 
gondolom, hogy ezt viccnek szánta. Szóval fölösleges, szükségtelen 
dolog, ami a népeknek hergelésére szolgál. Egyébként kampánycéllal 
került ide ez az anyag, sajnálom, hogy a Fidesz a saját kampányához az 
ellenzéket is föl kívánja használni, és egyébként a fogalomzavar pontosan 
ebből a kampányból ered, és abból, hogy mást mondanak, és mást 
csinálnak. Tehát nem kívánok szavazni ebben az ügyben. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szepesi alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Engedjék meg, hogy egy 
kicsit másképp közelítsem meg a kérdést. Nagyon örültem a képviselő úr 
példájának. Barta Zsolt példájának. És azért örültem, mert az Egri 
csillagok az a mű, amit Magyarországon nagyon sok ember szeret, - igaz, 
hogy kötelező olvasmány volt, - a filmet nagyon sokan megnézték, és ez a 
mű megmutatta, hogy mi, magyarok, ha összefogunk, akkor csodákra 
vagyunk képesek a világban. Egyet hiányolok a képviselő úr előadásából, 
hogy nem folytatta tovább a könyvet. A hazaárulást, az árulást egy Sárközi 
nevezetű ember árulta el, és ő mentette meg Eger várát. Akiről tudjuk a 
filmből, hogy nem éppen egy szőke, kék szemű ember volt. Ezért 
tisztelettel kérem én a Jobbikot és a jobbikos képviselő urat is, tolmácsolja 
már ezt, hogy ez a nemzet, mi csak akkor lehetünk nagyok, és akkor 
tudjuk megmutatni akár az osztrák birodalomnak, akár Európának, hogy 
egységesen vagyunk, ha nem húzunk így szét, és nem próbáljuk meg 
széthúzni ezt a kis nemzetet. Mert mi ebben vagyunk erősek. És önöknek 
az egyik elve, hogy a magyar nemzet egységes és összetartó legyen. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Annyira sajnálom, hogy az előbb nem folytattam az utolsó 
bekezdéssel. Ugye, amikor közgyűlés van, akkor én általában fel szoktam 
készülni, és írásban összeszedem, hogy miket szeretnék mondani, 
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legalábbis a főbb gondolatokat. És de hát ezeknek valamikor csak a 
negyedét, felét mondom el, mikor éppen hogyan alakul a hozzászólás. De 
most ez a napirendhez a legvégére odaírtam magamnak, hogy 
mindenképpen említsem meg, hogy most jöhet a gyurcsányozás meg a 
szemkilövetőzés. Mert amikor polgármester úr zavarban van, nem tud mit 
reagálni, akkor az utóbbi években mindig ez a tendencia, hogy Gyurcsány 
és szemkilövető. Tehát ez az univerzális sablon. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezt el is mondom mindig, mert így volt. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Ez az univerzális sablon, amit állandóan ki lehet mondani, amikor éppen 
semmi más nem jut eszébe, semmi mást nem tud hirtelen reagálni, mert 
meglepődik, akkor jön a Gyurcsány és a szemkilövető sablon. És annyira 
sajnálom, hogy nem mondtam, hogy jöhet, mert akkor egyszerűen 
beidézte volna magát önbeteljesítő jóslatként. Az összes többi az ilyen, 
ami személyes jellegű, azt hagyjuk, mert az fölösleges ide. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Rövid leszek, csak alpolgármester úrnak szeretnék 
válaszolni. Egyrészt egy ilyen kis korrekció, hogy a Gárdonyi műből 
hirtelen Barátok közt váltunk. Barta Endre és nem Barta Zsolt, de semmi 
gond nincs ezzel. A második pedig, én nem feltétlen Sárközinek 
mondanám a dicsőséget, hiszen egy isteni sugallat volt az, emlékezzünk 
Sárközi első mondatára, hogy „Döglött volna meg az a büdös ló, amelyik 
engem idehozott.” Ez az első ágyúlövésnél volt, úgyhogy ennyit még azért 
kiegészítésnek. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Cserni képviselő úr! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, 
nincsen ma könnyű napom, mint fideszes képviselőként ülve voltam ma 
már hazaáruló meg tolvaj is, én mind a kettőt, úgy ahogy a társaim is azt 
gondolom, hogy egész nyugodtan vissza lehet utasítani. Én is egy picit 
más szemszögből nézném ezt az ügyet, amiről most szó van. Ugye Barta 
képviselő úr is itt feldicsérte, hogy az Adventi Forgatag is milyen kiváló 
esemény volt. Igen, a város nagyon sok nagyrendezvényt tart az év során, 
és ezek a rendezvények biztonságosan tudnak lezajlódni. Nincsenek 
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betonkordonok, nincsenek olyan védelmek felsorakoztatva, amit más 
országokban már meg kell tenni ahhoz, hogy a nép, a lakosság, a 
szórakozó tömeg jól érezhesse magát, és biztonságban érezhesse magát. 
Én azt gondolom, hogy ennek a napirendnek egyik fontos feladata az, 
hogy ez a biztonság a jövőben is így tudjon lenni, ugyanezt meg tudjuk 
őrizni, és igenis nem szabad azt a csúsztatást elkövetni, hogy a gazdasági 
bevándorlókat a menekültekkel egy kalap alá véve összekeverik. Önök, én 
figyelem a médiának több felületét is, én folyamatosan látom, hogy ez két 
hete gyakorlatilag önöktől is kiváltképp zajlik. És viszont nem emlékszem, 
hogy a nemzeti konzultáció alatt a standnál ott állt volna mellettem, és 
hirdette volna azt a feladatot, miszerint minél többen vegyenek abban 
részt, hogy nyilvánítsanak minél többen amellett egy pozitív ígérettételt, 
hogy nem szeretnének ide gazdasági menekülteket befogadni. Úgyhogy a 
lakosság szempontjából mindenféleképpen a biztonság a fontos, a 
legfontosabb, meg a nyugalom, és ezt a nyugalmat a kormányzat, illetőleg 
az a határvédelem és migráns politika, amit ma a Fidesz folytat, úgyhogy 
ez a legfontosabb. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen.  
 
A határozati javaslatról döntünk, aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Szabó Zsolt), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér Attila), 
távol lévő 1 fő (Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Szabó Zsolt képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy nem szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 10 
igen szavazat, 1 nem szavazat, nem szavazott 3 fő, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

60/2018. (I.25.) határozata 
a Megyei Jogú Városok Szövetsége „Védjük meg településeinket, 

védjük meg hazánkat” felhívásának megtárgyalásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Védjük meg 
településeinket, védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elutasítja a Soros-tervet, és azt, 
hogy Dunaújvárosban bevándorlásszervező irodát működtessenek. 

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

komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország 



107 
 

Kormányát, hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a 
bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen. 

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

határozatról a határozat megküldésével tájékoztassa a Megyei Jogú Városok 
Szövetségét. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

            a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi és közgyűlési osztály vezetője 

Határidő: 2018. január 31. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És az ülés vezetését átadom Gombos alpolgármester úrnak. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 11:10 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester elhagyta az üléstermet.) 

 
47. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi 

munkájáról szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a jegyző 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Rátérnénk a következő napirendi pontra, javaslat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadására. Szabó Zsolt képviselő úré a szó!  
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Én csak ügyrendi szót kértem, mert az előbb nemmel szerettem volna 
szavazni, de a tartózkodást nyomtam meg. Ezért elnézést kérek, és 
kérem, a jegyzőkönyvben csere legyen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Képviselő úr! A jegyzőkönyv rögzítette. Köszönjük szépen. 
 
És akkor rátérünk a szavazásra hozzászólás hiányában! 
 

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, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő 
(Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
61/2018. (I.25.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
2017. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Jegyzőjének beszámolóját Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 2017. évi tevékenységéről a határozat mellékletét képező 
beszámoló szerint. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
48. Javaslat díszsírhely adományozására 

Előadó:  a polgármester 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat díszsírhely adományozására. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, aki egyetért vele, igennel szavazzon! 
 

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), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

62/2018. (I.25.) határozata 
díszsírhely adományozásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kálmán András, Dunaújváros 

egykori polgármestere és országgyűlési képviselője részére díszsírhelyet 
adományoz a dunaújvárosi köztemetőben. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy dr. Kálmán 

András eltemettetésének költségeinek megfizetését vállalja a temetkezési 
szolgáltató által kiállított árajánlat alapján bruttó 726.000,- Ft összegben, 
egyúttal felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről és pénzügyi teljesítéséről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a jogi és közgyűlési osztály vezetője 
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                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a temetkezési szolgáltató számlájában meghatározott határidő 

 
49. Javaslat a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 

területén lévő műfüves sportpálya felújítási munkáira  
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium területén lévő műfüves sportpálya felújítási 
munkáira. Besztercei Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Nekem csak egy kérdésem lenne, hogy ez a műfüves pálya ez mikor lett 
kialakítva, mikor készült el, hogy már fel kell újítani tizenegymillióért. 
Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Izsák Máté képviselő úré a szó! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ez a kérdés, 
mivel nem én vagyok rá jogosult, hogy válaszoljak, elhangzott bizottsági 
ülésen is, és többen is feltették ezt a kérdést. Ahol tudomásom szerint, 
pontos évszámot, azt nem jegyeztem meg, de közel húsz éve nem volt 
hozzányúlva ehhez a pályához, és akkor épült. Nagyon nagy 
igénybevételnek lett kitéve, régebben a városi bajnokság küzdelmei is ott 
zajlottak. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. A napirendet további hozzászólás hiányában 
lezárom. 
 
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, 
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Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

63/2018. (I.25.) határozata 
a Lorántffy Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium területén lévő 

műfüves sportpálya felújítási munkáira 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Lorántffy 
Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium területén lévő műfüves 
labdarúgó pálya felújítási munkáira Vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) 
bruttó: 11.074.131,- Ft összegben. 

 
2.)  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló – a későbbiekben elfogadásra kerülő – rendelet 5b. mellékletének 
„Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő 
átcsoportosítás útján biztosítható. 
Az átcsoportosított összeg a 2018 -évi költségvetési rendelet 7b. mellékletében 
a „Városfejlesztés és rendezés” alcím alatt a „Lorántffy Zsuzsanna 
Szakközépiskola területén található műfüves labdarúgó pálya felújítása” 
elnevezésű új soron kerüljön rögzítésre.  
 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 1. pontjaiban szereplő feladat vonatkozásában a 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 vezetője 

Határidő:  2018. február 28. 
 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet első módosítása 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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50. Javaslat Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkálatára  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója  

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, javaslat Dunaújváros, Sport utca I. és II. 
ütemének felújítási munkáira. Hozzászólás hiányában a napirendet 
lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, 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 (Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

64/2018. (I.25.) határozata 
Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkálatára 

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

Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkáját bruttó 88.460.674,- Ft összegért a 
DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Dunaújváros, Sport u. I. és II. ütemének felújítási munkájának fedezete a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
5.b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban lévő kötelezettségvállalás 
tartaléka” előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján biztosítható, a 
költségvetés 7.a. melléklet 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály alcím alatt létrehozott „Sport u. I. és II. ütemének felújítási 
munkája” elnevezésű új soron bruttó 88.460.674,- Ft összegben. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 

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

Határidő: 2018. február 02. 
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

                          a jegyző 
   - a költségvetés módosításának előkészítésében való  
     közreműködésért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                         - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. február 02. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
A közgyűlést folytatjuk. Tisztelt Képviselő-társaim! Úgyhogy rátérünk a 
szokásos kérdésekre. Nagy tisztelettel arra kérek mindenkit, hogyha nincs 
meg a nyolc fő nem tudjuk folytatni a közgyűlést. Akkor kénytelen vagyok 
5 perc szünetet elrendelni. Nagy tisztelettel kérek mindenkit, hogy 
legalább ezt az 5 percet tartsuk be. Köszönöm. 
 

Szünet 
Szünet után: 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Rátérünk a napirend azon tárgyalására, ami az észrevételekről, 
javaslatokról szól. Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek azt, 
hogy a vis major helyzetben a Gagarin tér 15-17. társasház kapcsán 
egyhangú szavazat alapján ítélték meg annak a lehetőségét, hogy ezt az 
életveszélyes helyzetet, ami ott kialakult, elhárítsuk. Köszönöm szépen. 
És akkor Hingyi László képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy olyan 
problémára szeretném felhívni a figyelmet, ami múlt héten egy lakossági 
bejelentés alapján az ÁNTSZ-szel helyszíni szemlét tartottunk a 
Frangepán utca 12-ben, amelyre a jegyzőkönyvet meg is küldték az 
önkormányzat részére. Egy olyan probléma merült föl, hogy azon a 
területen egy lebontott épület van, az ott levő lakó a tetejét lebontotta, ott 
van, mint építési törmelék, és ezáltal a lakók bejelentést tettek a 
patkányok elszaporodása miatt. Ami nemcsak azon a területen, szerintem 
több városrészben, a patak mentén, a Temető utca környékén, a Magyar 
utcában is jelezték nekem a patkányok elszaporodását. Ami a lényeg 
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ezzel kapcsolatban, ugye az ÁNTSZ megtette azt a maga javaslatát ugye, 
hogy mindenkinek a lakóterületén kötelessége a patkányirtást 
megcsinálni. Azon kívül ugye a hatóságra, illetve az önkormányzatra 
tartozik, amit az önkormányzat meg is szokott rendelni. A problémám 
ezzel kapcsolatban az, hogy a Frangepán utca 12-ben lévő tulajdonos, 
amit állítólag azt mondja, hogy maga bontotta le, épülethalmazként ott van 
kb. 20-30 m3 építési törmelék sitt. Kérdezem én a város vezetését, a 
hivatalt, hogy amikor van a városnak egy városkép arculata, ugye hogy 
előírja, hogy miket lehet csinálni, miket nem. Nem tudom, hogy erre van-e 
törvény, hogy kell-e kötelezni az ott lévő lakót, hogy takarítsa ki az 
udvarát, mert egy az, hogy ez az ingatlannak az értékét befolyásolja, mert 
teszem föl a szomszéd vételi-eladási szándékkal lenne, kimegy egy vevő, 
mindjárt elmegy onnan, és nem akarja megvenni az ott lévő ingatlant. Én 
kérem a város hivatalvezetőit, hogyha nincs ilyen törvény, akkor alkossunk 
egyet, mert a város területén több helyen is láttam ilyen elhagyatott 
lakóingatlanokat, ahol halmozott szemétként működnek az ingatlanok. 
Mert ha városarculati képünk, akkor szerintem ez is hozzátartozik ahhoz, 
hogy ezeket a szemét illegális dolgokat megszüntessük. Ha nincs, akkor 
vigyük el, amennyiben fölszólítjuk az ott élő lakót, és nem viszi el, az a 
javaslatom, hogy akkor vigye el az önkormányzat, és tegye az ingatlan 
terhére a költségeket, amit később ő se tud hasznosítani, akkor, hogyha 
az önkormányzat ugye beteszi a széljegyzetet erre az ingatlanra. Ezt 
feltétlenül kérném, mert ez olyan csomóponton van a Frangepán utca 12., 
a Frangepán és a Rosti Pál sor utca kereszteződésében van. Épp is most 
folyik ott egy építkezés, és én úgy gondolom, hogy nem egy szép látvány, 
ha ilyeneket látni a városi belüli ingatlanokon. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Hát, a téma felvetése teljesen jogos. Írásban 
fogunk erre a kérdéskörre válaszolni. Valóban olyan kérdéskört feszeget, 
ami egyébként nem csak az ön körzetében, máshol is előforduló tényező. 
Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány körzeti 
problémát vetnék föl, amivel a lakók megkerestek fogadóórámon. Az egyik 
téma, bokrok visszavágása lenne a Kossuth Lajos utca 15-17., illetve a 
Babits 14-16. közötti parkos területen. Ennek az indoka pedig az, hogy 
erre a területre talán két vagy három évvel ezelőtt csináltattuk itt meg a 
bokroknak a visszavágását, és az akkori problémák akkoriban 
megszűntek. Most viszont a növényzet visszanőtt, és így erre a területre 
visszatért a hangoskodás, állítólag a drogozás is. Tehát ezért kérném azt, 
hogy a kettő közötti területen, különösen a járda melletti terület, a 
belátható területeknek a bokrok visszavágása történjen meg. Tehát 
Kossuth 15-17. és Babits 14-16. közötti parkban. A következő témám 
pedig a Városháza téren történő gördeszkázás problémája. 2014-ben 
átadtunk egy gyönyörű szépen felújított Városháza teret, Október 23. 
téren, illetve a Duna-partig tartó sétány területét. Gyöngyörű szépen 
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felújítva. Viszont az, ami azóta történik, hogy a gördeszkások időről időre, 
amikor jó az idő, kijönnek a térre, de nemcsak gördeszkáznak, hanem a 
tönkreteszik a térnek a területét, letörik a különböző szegélyeknek a 
peremét. Most a legutóbbi információm az, hogy a szökőkút, még nem 
működő szökőkút területén gördeszkáznak. Én azt gondolom, hogy 
felháborító. Ez a rongálás része. A másik része pedig a közcsendnek a 
zavarása, hiszen itt lakások találhatók ezen a területen. És azok a lakók, 
akik itt laknak ezen a területen, szeretnének pihenni is. A gördeszkások 
által keltett zajok, rezgések aszerint is, aki legutóbb felhívott, gyakorlatilag 
már szinte sírt a hölgy, mert nem tudnak pihenni. Tehát erre valamilyen 
megoldást kellene találnunk egyrészt a város vagyona védelme 
érdekében, másrészt pedig a lakók nyugalmának védelme érdekében. 
Megpróbáltam ezt korábban körbejárni, hogy tudunk-e táblákat kihelyezni, 
hogy közterületre ne jöhessenek, erre a közterületre ne jöhessenek a 
gördeszkások, de anélkül táblát nem helyezhetünk ki, hogy a közterületek 
rendjéről szóló rendeletet módosítanánk. Tehát módosítanunk kell ahhoz 
rendeletet, és meg kell határoznunk azt a konkrét területet, ahol ezt a 
tevékenységet megtiltjuk, mert egyébként mint a gördeszkázás, az 
egyébként nem tiltott, hiszen közterület. Tehát ezt mindenképpen 
rendeletben szabályoznunk kell, és szankcionálni is. Hiszen a rendőrség 
akkor fog tudni intézkedni és szankcionálni, hogyha ezt mi rendeletben 
szabályozzuk. Úgyhogy ezt kérném, hogy akkor ebben az ügyben üljünk le 
a hivatallal, nézzük meg, hogy milyen rendeleti szabályozás lehetséges, 
és védjük meg azt a vagyont, amit az állam segítségével itt a belvárosban 
sikerült szép közterületeket létrehozni. Picit ehhez kapcsolódó, de az már 
talán inkább városüzemeltetési probléma olyan értelemben, hogy a Vasmű 
út 12-14. magasságában lement a decemberi rendezvény, az Adventi 
Randevú, viszont több helyen hiányoznak a térkövek, ezek a fekete 
térkövek. Egyrészt balesetveszélyes, másrészt pedig padok vannak 
kompletten térkővel együtt kiemelve. Én azt gondolom, hogy ebben 
mielőbb lépni kellene, hogy egyrészt a balesetveszély, ami térkövek 
hiányából adódik, az megszűnjön, másrészt pedig, hogy a térnek a szép 
állapotát helyreállítsuk. A napokban is, amikor megnéztem, sajnos még ez 
az állapot fogadott, úgyhogy ebben is kérném az intézkedést. És akkor 
még egy utolsó, a Kossuth Lajos utca 15. lépcsőházból kerestek meg, 
hogy a fáknak a lombrendezését kérnék. Ugyan a kérés a 9-től 17. 
háztömbig vonatkozott, de én a többi lakónak a véleményét nem ismerem, 
úgyhogy én most erre a konkrét lépcsőházra vonatkozóan tudom ezt a 
kérést továbbítani, illetve, hogyha további jelzések érkeznek a Kossuth 
Lajos utca elejéről, hogy szükséges a fáknak a lombrendezése, akkor 
természetesen azon a területen is intézkedni fogok. A javaslatom az 
lenne, hogy a Kossuth Lajos utca 15. előtt tartsunk egy bejárást, illetve 
beszéljünk a lakóval vagy lakókkal a bejárás keretében. Köszönöm 
szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Tulajdonképpen a múzeum előtti padok 
kiemelését, annak visszahelyezési hiányát én magam is tapasztaltam. 
Úgyhogy az egy sajnálatos látvány. Tehát én nagy tisztelettel arra kérem a 
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városüzemeltetési osztályt vagy az igazgató urat, hogy ennek a 
helyreállítását a lehető leggyorsabban kezdeményezzék. Képviselő- 
társamnak egyébként tökéletesen igaza van. Sztankovics László képviselő 
úré a szó! 
 

Sztankovics László képviselő: 
 
Köszönöm, alpolgármester úr, a szót. A tegnapi fogadóórámon többen 
megkerestek a következő problémával, és erről szeretnék tájékoztatást 
kapni. A benzinkúttól kifele a vasútállomás felé a járda állapota 
katasztrofális, se biciklivel, se gyalogosan nem lehet közlekedni. Nagyon 
sokan járnak ki a bevásárlóközpontba ma már, illetve eddig is jártak 
gyalog. És erre szeretnék valamilyen tervet látni írásban, hogy mi az az 
idő, amikor meg tudjuk csináltatni, és egyáltalán mik a tervek erről. 
Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Cserni Béla képviselő úré a szó! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 
közgyűlés elején Iván László képviselő úr feszegette ugye a parkolóknak a 
problémáját a Zöld SZTK-nál, és ugye nagyon helyesen azt jegyezte meg, 
hogy ez ugye abból adódik, mert a parkoló számokat hiába igyekszünk mi 
minden erőnket figyelembe véve minél nagyobb számban növelni a 
városban, de nem tudjuk lekövetni azt a mennyiségű 
gépjárműnövekményt amennyivel több gépjárművel több lett a városban 
az elmúlt időszakban. Én Szabó Imre főépítész úrtól szeretném a Római 
körúti városrészi, a Római városrészi parkolási gondok kapcsán majd azt 
kezdeményezni, hogy tartsunk egyfelől egy bejárást, hogy hol tudnánk 
még ott is az égető parkolási gondok végett új parkolókat kivitelezni. 
Illetőleg ön biztosan emlékszik, annak idején készült egy olyan tervvázlat, 
amelyik azt jelentette volna, hogy a Római körutat a busznak a 
közlekedési nyomvonala mentén egyirányúsítanánk esetlegesen. Ezt kéne 
megvizsgálni, hogy elő tudnánk-e szedni ezt az anyagot, leporolni egy 
kicsit, és megszámolni, hogy ez a komoly átalakítás, forgalomrend 
változtatással járó átalakítás mennyi plusz parkolóhelyet tudna ott 
eredményezni. A legtöbb problematika mindig a parkolásból adódik. 
Többen kerestek meg engem is ezzel kapcsolatban fogadóórán, és hát 
hogyha ez a megoldás, hogyha tudnánk megfelelőképpen utána 
köztudatba átvinni, társadalmasítani, megvitatni az ügyet, hátha egy 
komolyabb jellegű parkolószám növekményt tudna hozni, illetőleg majd 
egy későbbi bejáráson pedig az egyéb helyeket is meg tudnánk találni. 
Illetőleg a városrésznek régóta égető gondja az, hogy minden 
városrésznek van valamiféle garázscsoportokat tartalmazó helye, ebben a 
városrészben ez nincs, és ugye többen is jelezték, hogy nagyon szívesen 
vennének részt akár egy megadott helyszínen lévő garázsépítésben. Így, 
ha azok megépülhetnének, azokat az autókat estére eltennék a 
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garázsokba, így további parkolóhelyek szabadulhatnának föl. Itt egy a baj, 
hogy ugye nagyon nehéz ezt a helyet megtalálni, úgyhogy ez lenne a 
parkolási vonatkozás. A másik pedig ugye amit Lőrinczi Konrád képviselő 
úr nagyon helyesen tett, hogy a gördeszkások, BMX-esek milyen károkat 
tesznek a köztereinkben, ebben neki igaza van egyfelől, viszont meg 
szeretném védeni valahol ezeket a gördeszkásokat, BMX-eseket. Hiszen 
volt nekik annak idején egy gördeszka pályájuk kint a víztoronynál, amit 
jelen pillanatban a LIMES-szel kapcsolatos ügy végett ugye egy ilyen 
látogatóközpont épület építése kezdődött meg, így nekik az a lepusztult, 
szakadt állapotban lévő gyakorlópályájuk is megszűnt. Én azt szeretném 
kérni a város szakirányú vezetésétől, hogy nézzük azt meg, hogy hol 
tudnánk, hogy tudnánk ezt a BMX, gördeszka pályát, görkorcsolya pályát 
visszapótolni. Ez az egész felső Duna-parti terület, ez ugye többféle 
sportágnak ad most már otthont, van felnőtt játszótér, terünk vadonatúj, 
van teniszpálya, miegyéb dolgok, lesz majd futópálya is. Én azt gondolom, 
valahol ott a felső Duna-parti térségben, ahol már egyébként az állandó 
problémát okozó lakóházi közelség is, mint gond nincsen annyira jelen, 
meg kéne valósítani egy ilyen új gördeszka pályát különféle olyan 
sportelemekkel, ahol ők megkaphatják a lehetőséget a gyakorlásra. És 
akkor tényleg a rendeletmódosítás már joggal hivatkozik, hogy a 
sportágukat gyakorolják azon az általunk kialakított helyszínen, ami a 
jövőben majd elkészül. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Lőrinczi Konrád úr még egyszer kap szót! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót, alpolgármester úr, ismét. Tisztelt Közgyűlés! Még egy 
dolog eszembe jutott a parkolási problémákkal kapcsolatban. Évekkel 
ezelőtt elindítottunk egy kérelmet a GYEMSZI felé, amely arról szólt, hogy 
a Korányi utcában, itt a kórház körüli parkolási problémákról van szó, hogy 
a Korányi utcában a kórházkerítést három méterrel beljebb helyezve 
alakítsunk ki parkolókat. Amióta a kórház súlyponti kórházzá vált, és 
gyakorlatilag, ha jól tudom, talán százhúsz-százharmincezer fő ellátását 
biztosítja, tehát nemcsak Dunaújvárosét, hanem nagyobb területét, még a 
Duna túloldalát is ellátja, gyakorlatilag megnőtt a kórháznak a forgalma, 
beleértve a parkoló problémákat is, amely azóta még jobban súlyosbodott. 
Ezért javasoltam még korábban, hogy keressük meg a GYEMSZI-t, a 
kórháznak a fenntartóját, és kérjük a hozzájárulásukat ahhoz, hogy a 
kórház kerítését három méterrel beljebb helyezve ezt a parkolási 
problémát próbáljuk meg enyhíteni. Egészen addig, amíg a kórház az 
önkormányzat fenntartásában volt, illetve tulajdonában, fenntartásában 
volt, addig nem volt ez probléma. Viszont amint az állam fenntartásába 
került, onnantól kezdve az ő hozzájárulásuk szükséges. Gyakorlatilag a 
Korányi utcában lehetne ezt megcsinálni, de Gombos alpolgármester úr 
véleményét is kérdezném, ugyanis ugyanez megoldható lenne a Kossuth 
Lajos felőli oldalon is, bár nem szeretek más területébe beleszólni, csak 
ott is lehetséges lenne a kórház kerítésének beljebb helyezése és további 
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parkolók kialakítása. Én ebben látom az egyetlen lehetséges, illetve 
majdnem az egyetlen lehetséges változatát annak, hogy hogyan 
alakítsunk ki a kórház környékén újabb parkolóhelyeket. Egy pozitívum 
még van, hogy a múzeum költözésével vélhetően elbontásra kerül a 
garázssor is, amelyik a múzeum mellett található, azzal tizenkettő új 
parkolóhely jön létre, de ez még mindig kevés lenne a kórház körüli 
parkolási anomáliák megoldására. Én ezért javasolnám az én területemen, 
a Korányi utcában a kerítés beljebb helyezését, illetve amennyiben a 
Gombos alpolgármester úr is támogatja, esetleg a Kossuth Lajos felőli 
oldalon is. És amennyiben ebben konszenzus születik, akkor kérném, 
hogy a hivatal segítségével keressük meg a GYEMSZI-t ebben az ügyben. 
Akkor ha GYEMSZI nincs, akkor az utódját. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm a jókívánságait. Elgondolkodom az ön által felvetett 
kérdéscsoporton. Szeretném jelezni Cserni Béla képviselő úrnak is, hogy 
írásban természetesen megkapják a választ a városüzemeltetési 
osztálytól, illetve a főépítész úrtól. Nekem lenne még egy tiszteletteljes 
bejelentésem. Sajnos megint a szelektív hulladékgyűjtés kapcsán a 
Barátság városrész, Eszperantó út, közben látom osztályvezető úr 
bólogatásából értve, a konzekvenciát leszűrve, ő is tud erről a sajnálatos 
problémáról. Ami hiba reményeim szerint itt Lőrinczi Konrád úr felvetette 
már, a térfigyelő kamerák mielőbbi kihelyezése. Nagyon komoly 
hiányérzetünk van e tekintetben, tehát ezt a kérdést, ezt a problémát 
ugyan nem fogjuk tudni térfigyelő kamerákkal megoldani, de rá tudunk 
segíteni, hogy az esetleges renitenseket földerítsük, kiderítsük, és esetleg 
megbüntessük. És ez itt egy fontos kérdés, hogy megbüntessük. 
Egyébként egy közös gondolatot én magam is szeretnék fölvetni, ez pedig 
a városüzemeltetési osztályon belül kérdésként vetődik fel 
mindannyiunkban a közterület-felügyelők létszámának a növelése. Itt 
látom, képviselő-társaim is bólogatnak, egyet értenek. Tehát ezen nagyon 
el kell gondolkodni, hisz a korábban felvetett problémák, a mai felvetett 
problémák is azt igazolják, hogy nagyon kevés a létszám. Egyéb 
észrevétel, hozzászólás hiányában az ülést berekesztem, és szeretném 
megkérni a tévéseket, egy napirendi pont lévén, hogy kapcsolják ki a 
kamerát, vegyék le a hangot, legyenek kedvesek, és amikor ezt az egy 
napirendet befejeztük, akkor pakoljanak ki. Jó. Tehát maradjunk itt, tisztelt 
képviselő-társaim! 
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