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

 
Szép napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének február havi rendes ülését megnyitom. Tisztelettel 
köszöntöm az ülésünkön megjelent kedves vendégeinket, illetve képviselő-
társaimat, jegyző asszonyt, kapitány urat, rektor helyettes asszonyt, kancellár 
urat. Még egyszer mondom, minden kedves vendégünket. Átadnám a szót 
sajtószóvivő asszonynak! 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Meghívott Vendégek! 
Dunaújváros Közgyűlése még 1997-ben alkotta meg önkormányzati rendeletét, 
mely a „Dunaújváros Sportjáért” díj odaítéléséről rendelkezik. Az elismerés, azon 
személyeknek és közösségeknek adományozható, akik Dunaújvárosban a 
testnevelés és sport területén kiváló munkát végeztek, illetve kimagasló 
eredményeket értek el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
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„Dunaújváros Sportjáért” díjat az idei évben Boldoczki Sándor edző részére, 
Kovács József, a Dunaferr SE úszóedzője részére, az Ússz, Hogy Utolérjenek! 
Egyesület részére, valamint Gólyáné Tóth Margit válogatott tornász, olimpikon 
részére posztumusz adományozza. 
 
Kérem, tapsolják meg a díjazottakat! 
Kérem, hallgassák meg a díjazottak méltatásait! 
 
Boldoczki Sándor már tízévesen kijárt édesapjával a Dunaújváros mérkőzéseire, 
melynek végül labdarúgójává vált. A ranglétrát végigjárva ’74-ben került az 
akkori Kohászhoz a serdülő csapatba, ahol Andriska Vilmos, Czigler Ernő és 
Magasházi József voltak az edzői. Két év katonaság után, a Palicskó Tibor 
vezette felnőtt csapat tagja lett. Tíz éven át, ’81 szeptemberétől ’91 júniusáig 
futballozott a felnőttek között, ahol összesen 267 mérkőzésen szerepelt, és 
védőként 34 gólt szerzett. A mérkőzésszámokat tekintve a bajnoki találkozókon 
legtöbbször szerepelt tíz dunaújvárosi játékos közé tartozik. Meghatározó tagja 
volt az 1985-86-ban a másodosztályban bajnoki címet nyerő és első osztályba 
feljutó csapatnak. Teljesítményével, példamutató magatartásával hosszú ideig a 
csapat csapatkapitánya volt, és kiemelkedő, meghatározó személyisége lett a 
dunaújvárosi labdarúgásnak. Játékos pályafutása után UEFA B licences edzői 
végzettséget szerzett. Hosszú ideje az utánpótlás korú gyerekeket segíti, mint 
edző és utánpótlás koordinátor. Kimagasló és példaértékű sporttevékenysége, a 
tehetségek felkészítése során nyújtott elhivatott edzői tevékenységének 
elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a „Dunaújváros Sportjáért” díjat 
tehát Boldoczki Sándor edző részére adományozza. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Barátság városrészi gyerek voltam, és édesapámmal rendszeresen jártunk a 
Kohász mérkőzésekre. Én gratulálok őszinte szívvel, és kívánom, hogy nagyon 
sokáig foglalkozz a tehetséges utánpótlás gyerekekkel! 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Kérem, vegye át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Boldoczki Sándor részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Kovács József úszóedző 1980-ban érkezett Zalaegerszegről Dunaújvárosba. 37 
éve főállású úszóedzőként dolgozik a Dunaferr Sportegyesületben. Klubhűsége 
ritkaságnak számít napjainkban. Fiatalon kezdte edzői pályafutását, sok száz 
gyermeket tanított meg az úszásnemek alaptechnikájára, majd utánpótlás 
neveléssel kezdett foglalkozni. Szinte minden korosztályban nevelt bajnoki 
érmes versenyzőket. A nemzetközi sikerekre sem kellett sokat várni, 1986-ban 
Varga Dórával Ifjúsági Európa Bajnoki címet nyert. Takács Krisztián 
személyében olimpikon sportolót nevelt. 2014-ben felnőtt Európa Bajnoki 
bronzérmet nyert úszója, Balog Gábor. Rajtuk kívül számos úszó ért el a keze 
alatt kiemelkedő eredményeket, Berzlánovits Éva, Molnár Viktória, Csépányi 
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András, Papp Renáta, Urbán Kata ifjúsági EB és EYOF érmeket szereztek. 
Jelenleg Selmeczi Levente és Szöllősi Martin, valamint több országos utánpótlás 
úszóbajnok felkészülését irányítja. Mindig a munkában hitt, versenyzőitől az 
edzéseken megkövetelte a maximális teljesítményt. Pontossága, 
következetessége példa lehet tanítványai számára. A szigor és keménység 
jellemzi pályafutását, mely mindig a sportolók érdekét szolgálta. Munkájával a 
búvárúszókat is segíti, világversenyek érmei fémjelzik tevékenységét. A női 
pólócsapat is sokat köszönhet neki, hiszen évek óta szakmai segítséget nyújt a 
vízilabdások úszóedzésein. Részt vett a 2017-es Vízi- és Úszó Világbajnokság 
rendezésében, a nemzetközi sajtómunkatársak szakmai segítőjeként. Több 
évtizedes, kimagasló és példaértékű szakmai tevékenységének elismeréseként 
Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros Sportjáért” díjat tehát Kovács József 
úszóedző részére adományozza, aki jelenleg edzőtárborban van, így felkérem, 
hogy a nevében Kovács Ildikó vegye át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Kovács József lánya, Kovács Ildikó részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

2007 októberében Dunaújvárosban először rendeztek 24 órás úszómaratont 13 
csapat részvételével. Azóta már 11 alkalommal szervezte meg ezt a rendkívüli, 
embert próbáló nemes vetélkedést az Ússz, Hogy Utolérjenek! Egyesület. Eddig 
összesen mintegy 3500 versenyző, 2900 felnőtt és 600 gyermek megközelítően 
290 ezer hosszt, azaz 14.500 km-t teljesített. Ennek végrehajtásában 
segédkezett mintegy 300 fő rendező és számláló. 2013-ban városunk első 
sikeres Guinnes-rekordja is megszületett általuk, 27.500 hossz, 1375 km távval. 
A különféle sportprogramok szervezése mellett, az egyesület karitatív 
tevékenysége is példaértékű. Az említett versenyen ugyanis minden leúszott 
hossz után 1-1 Ft-tal segítik a résztvevők a Móra Ferenc Általános Iskolát és a 
Jószolgálati Otthon Közalapítványt. Az elmúlt 11 esztendő alatt több ezer embert 
hívtak sportolni Dunaújvárosba az ország minden pontjáról. Év, mint év 
népszerűsítik az úszást, az egészséges életmódot, és sikeres programjaik által 
Dunaújváros jó hírnevét is öregbítik. Dunaújvárosban végzett példaértékű és 
elhivatott sporttevékenységük elismeréseként Dunaújváros MJV Közgyűlése a 
„Dunaújváros Sportjáért” díjat tehát az Ússz, hogy utolérjenek! Egyesület részére 
adományozza. 
 
Felkérem az egyesület elnökét, Szalontai Károlyt, vegye át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Szalontai Károly részére a díjat.  
 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 

 
Gólyáné Tóth Margit válogatott tornász, olimpikon, magyar bajnok 1961-ben 
Sztálinvárosban született, majd a DKSE saját nevelésű tornásza volt. ’71-ben a 
miskolci úttörő olimpián talajon bronzérmet szerzett. Ő volt a negyedik 
dunaújvárosi versenyző, aki országos felnőtt I. osztályú bajnokságot nyert. ’72-
ben a serdülő országos bajnokságon csapatban bajnoki címet szerzett. ’73-ban 
a IX. Nyári Úttörő Olimpián talajon, korláton és gerendán ezüst-, ugrásban 
bronzérmes, az egyéni összetettben pedig Óvári Éva mögött ezüstérmes lett. 



5 
 

Tagja lett az ’74-es Ifjúsági Barátság Versenyen résztvevő magyar válogatott 
tornászcsapatnak. ’73-ban került be az ifjúsági tornász-válogatott keretbe. 14 
éves korában pedig már a felnőtt válogatott is tagja lett. Sorra követték egymást 
a bajnoki címek és kimagasló eredmények, ’75-ös eredményei alapján az év női 
sportolójának választották Fejér megyében. ’76-ban Dunaújváros 
Önkormányzata a Pro Urbe kitüntetésben részesítette. Magyarország 
képviseletében részt vett a ’76-os montreali olimpia tornaversenyen, ahol a 
magyar válogatott csapatban a 4. helyen végzett. Azóta is emlékezetes a 
dunaújvárosi trió: Óvári Éva, Tóth Margit és Lővei Mária teljesítménye. A ’78-as 
női tornász világbajnokságon résztvevő magyar válogatott csapat tagjaként a 4. 
helyet szerezték meg. A Nemzetközi Tornaszövetség meghívására ’81 
augusztusában részt vett Brazíliában a sportág népszerűsítésére szervezett 
bemutatókörúton, amelyen a 11 országot képviselő 30 tornász hét városban 
tartott bemutató versenyt. ’81 végén fejezte be az I. osztályú sportpályafutását, 
és a Testnevelési Főiskola hallgatójaként a sportág II. osztályában folytatta a 
versenyzést. ’86-ban meg is nyerte összetettben az egyetemi és főiskolai 
országos bajnokságot. ’85-ben a TF elvégzését követően testnevelő tanárként 
kezdett el dolgozni, és átigazolt a Ferencvárosi Torna Club egyesületébe, ahol 
edzőként is dolgozott. Egykori edzője, Horváth Lászlóné, Pancsi néni így 
emlékezett rá: „Margit kimondottan összetett versenyzőként szerepelt. Mind a 
négy szeren nagyszerűen tornázott. Gyakorlataiban volt báj, dinamika, jó 
ruganyosság, hajlékonyság. És mindig mindent becsülettel elvégzett. Ha kellett 
volna, hajnalban is jön edzeni.” 2016 decemberében, hosszan tartó betegséget 
követően hunyt el. Kimagasló sporteredményei, elhivatottsága és példaértékű 
életútja elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros Sportjáért” díjat 
Gólyáné Tóth Margit válogatott tornász, olimpikon részére posztumusz 
adományozza. Felkérem fiát, Gólya Tamást, vegye át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Gyólyáné Tóth Margit fia, Gólya Tamás  részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Közgyűlés, Kedves Vendégek! 
A díjátadást követően egy, az aulában tartandó ünnepélyes pezsgős koccintásra 
invitálom önöket, ahol Izsák Máté, az oktatási, kulturális, ifjúsági és 
sportbizottság elnöke mond pohárköszöntőt. Kérem tehát, fáradjanak az aulába! 
 
 

Szünet 
Szünet után: 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Rátérünk a 
februári közgyűlés napirendjeinek megtárgyalására. Üdvözlöm Szabó képviselő 
urat, aki késéssel érkezett, nyilvánvalóan a kampány lefoglalja energiájának egy 
igen jelentős részét. Indítványozom, hogy az eredeti tárgy… Indítványozom, 
hogy a pénteken kiküldött tárgysorozati javaslathoz képest a közgyűlés plusz 
kettő napirendet tárgyaljon meg a mai ülésen, ha és amennyiben a megfelelő 
bizottságok megtárgyalták. Az egyik a nyílt ülés végére 44., a másik pedig 45. 
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napirendi pontként. 44.-ként javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és 
önkormányzatunk közötti ingatlanbérleti szerződés kiegészítéséről (közpark 
bérlet), valamint 45., javaslat a Kézilabda Akadémia fejlesztési program 
keretében bővítendő sportcsarnok generáltervezői tevékenysége tárgyú 
beszerzési eljárás megindítását előirányzó napirendi pontot. Kérdezem, hogy a 
44.-re javasolt napirendi pontot a gazdasági bizottság tárgyalta-e.  
 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Kérdezem, hogy a 45. napirendi pontot tárgyalta-e a gazdasági 
bizottság. 
 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Pénzügyi bizottság elnökét kérdezem. Szintén a 45. 
vonatkozásában. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tárgyaltuk, igen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tágyalta a bizottság. Köszönöm. Ügyrendi bizottság elnökét kérdezném! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az ügyrendi bizottság 
tárgyalta, és egyhangúlag támogatta. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Oktatási bizottság elnökét kérdezném! Elnök úr!  

 
Izsák Máté képviselő: 
 

Tárgyalta, igen. 
 
 
 



7 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
45. napirendi pontot, a Kézilabda Akadémiával kapcsolatosat. Köszönöm.  
 
Aki támogatja a 44. napirendi pont sürgősségi indítvánnyal való felvételét, az 
igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés „Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark bérlet)” című 
előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
70/2018. (II.15.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark bérlet)” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 15-ei nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark bérlet)” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 44. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki támogatja a 45. napirendi pont felvételét! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program 
keretében bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda akadéia 
Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás megindítására” 
című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
71/2018. (II.15.) határozata 

„Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében 
bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda akadéia 
Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás 

megindítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 15-ei nyílt ülésére sürgősségi 
indítványként a „Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program 
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keretében bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda akadéia 
Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás megindítására” 
című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 45. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérdezem, hogy más napirendi pont megtárgyalására van-e javaslat. 
 
Ha és amennyiben nincsen, akkor kérem, hogy legyenek kedvesek egységes 
szerkezetben szavazni a nyílt ülés tárgysorozatáról! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
72/2018. (II.15.) határozata 

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

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési 

tervének elfogadására 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására 
 
6. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2018. évi szünidei étkeztetésének 

biztosítására 
 
7. Javaslat a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” 

elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 
 
8. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában 

létrejött Támogatási Szerződés módosítására 
 
9. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 

részvételhez szükséges módosított megállapodás aláírására  
 
10. Javaslat a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési eszközök 

módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés átruházására 
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11. Javaslat a logisztikai feladatok ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő 
épületek vonatkozásában 

 
12. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
 
13. Javaslat 2018. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 

kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 
14. Javaslat a volt Zöld Rendelő környékén lévő új parkolóhelyek kialakításáról szóló 

képviselői indítvány megtárgyalására 
 

15. Javaslat Dunaújváros területén a Dózsa György út – Szórád Márton út – Táncsics M. út 
által határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek elkészítésére 

 
16. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítása /2018. január – március hónap/ 
megkötésére 

 
17. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés – 2018. április–december hónap – megkötésére 
 

18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve 
elfogadására 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok értékelésére, a 
nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés tervezetének jóváhagyására 

 
20. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira 

 
21. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési 

munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
 

22. Javaslat a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújításhoz kapcsolódó 
kiegészítő munkák elvégzésére 

 
23. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos 

vízszigetelési munkáinak kivitelezésére 
 

24. Javaslat a Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére 
 
25. Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 

Tagintézménye diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatására 
 

26. Javaslat a József Attila Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének 
jóváhagyására 

 
27. Javaslat az Intercisa Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének 

jóváhagyására 
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28. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő takarítói 
álláshely engedélyezésére 

 
29. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” – autizmus 

világnapja programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, valamint a támogatási 
szerződés módosítására 

 
30. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes 

döntés meghozatalára 
 

31. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatására 
 

32. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és támogatási 
szerződés módosítására 

 
33. Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatására 

 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 

közötti Bérleti/rendelkezésre állási szerződés megkötéséről 
 
35. Javaslat a Petőfi S. u. 1/A. Társasház ingatlanvásárlási kérelmének elbírálására 

 
36. Javaslat a dunaújvárosi 372/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy része, 

természetben az Alsó-Duna-parton található ingatlan hasznosítására (Kavics-Ker Kft. 
kérelme) 

 
37. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a 2400 Dunaújváros, Hunyadi 

J. u. 4/1. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítására 
 

38. Javaslat a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok őrzését biztosító 
riasztórendszer kiépítésére (DVG Zrt. ajánlata) 

 
39. Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás bejárati ajtajának 

cseréjére (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) 
 

40. Javaslat az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a dunaújvárosi közvilágítási 
beruházást vizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozataláról szóló képviselői indítvány 
megtárgyalására 

 
41. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére 
 
42. Javaslat a polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási keretének elfogadására 
 
43. Javaslat a 2018. évi országgyűlési képviselők választásának lebonyolításában résztvevő 

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) tagok és póttagok megválasztására 
 

44. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark bérlet) 
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45. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, 
felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda akadéia Sportcsarnokának 
generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás megindítására 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek Forgó Krisztina köztisztviselő kolleganő számára a 
jegyzőkönyvvezetés jogát biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
73/2018. (II.15.) határozata 

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

 
És legyenek kedvesek meghívott vendégeink számára, kivétel, akik SZMSZ-ünk 
értelmében állandó tanácskozási joggal rendelkeznek, mint pl. DVG Zrt., a 
tanácskozási jogot legyenek kedvesek megadni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
74/2018. (II.15.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. február 15-i nyílt ülésére meghívott 
személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A zárt ülés tekintetében az önkormányzati vagyonnal való rendelkezés esetén 
nyilvános tárgyalás ugye üzleti érdeket sértene, ezért indítványozom, hogy mind 
a kettő napirendet zárt ülésen tárgyaljuk meg. Az egyik a Dr. Szabó Iván 
Ügyvédi Iroda megbízása, a másik napirend pedig a javaslat az önkormányzat 
és a DVCSH Kft. között egyes vállalkozási keretszerződések megszüntetésére, 
illetve rekonstrukciós munkák beszerzéséről való döntés a közbeszerzési 
törvény alapján. 
 
Aki e kettő napirend zárton való tárgyalását elfogadja, kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására a DVG Zrt.-vel 
szemben a DVCSH Kft. által indított csapadékvíz elvezetési díj megfizetése iránti perrel 
összefüggő jogi feladatok ellátására” című előterjesztést, valamint a „Javaslat az 
önkormányzat és a DVCSH Kft. közötti egyes Vállalkozási keretszerződések 
megszüntetésére, és a víziközmű vagyon bérleti díj terhére történő rekonstrukciós munkák 
beszerzéséről való döntésre a közbeszerzési törvény alapján” című előterjesztést zárt 
ülésen – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
75/2018. (II.15.) határozata 

„Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására a DVG Zrt.-vel szemben a 
DVCSH Kft. által indított csapadékvíz elvezetési díj megfizetése iránti perrel 

összefüggő jogi feladatok ellátására”című napirend, valamint a „Javaslat az 
önkormányzat és a DVCSH Kft. közötti egyes Vállalkozási keretszerződések 

megszüntetésére, és a víziközmű vagyon bérleti díj terhére történő rekonstrukciós 
munkák beszerzéséről való döntésre a közbeszerzési törvény alapján”című 

napirend zárt ülésen történő tárgyalásának elrendeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. február 15-ei zárt ülésre vonatkozó 
meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda 
megbízására a DVG Zrt.-vel szemben a DVCSH Kft. által indított csapadékvíz elvezetési díj 
megfizetése iránti perrel összefüggő jogi feladatok ellátására” zárt ülés tartását rendeli el az 
Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján, valamint a „Javaslat az önkormányzat és a 
DVCSH Kft. közötti egyes Vállalkozási keretszerződések megszüntetésére, és a víziközmű 
vagyon bérleti díj terhére történő rekonstrukciós munkák beszerzéséről való döntésre a 
közbeszerzési törvény alapján” című napirend tárgyalására zárt ülés tartását rendeli el az 
Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a jegyzőkönyvvezetés jogát biztosítani! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
76/2018. (II.15.) határozata 

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

És a tanácskozási jogot! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
77/2018. (II.15.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. február 15-ei zárt ülésére meghívott 
személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
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1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 
polgármesteri határozatokról 
Előadó: a polgármester 
 

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

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

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

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési 

tervének elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének megalkotására 
Előadó: a polgármester 

 
6. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2018. évi szünidei étkeztetésének 

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

7. Javaslat a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” 
elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 
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 

 
8. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában 

létrejött Támogatási 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 
             a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
9. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való 

részvételhez szükséges módosított megállapodás aláírására  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
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10. Javaslat a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési eszközök 
módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés átruházására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
11. Javaslat a logisztikai feladatok ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő 

épületek vonatkozásában 
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 
 

12. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 
többletforrás biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
13. Javaslat 2018. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és 

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

 
14. Javaslat a volt Zöld Rendelő környékén lévő új parkolóhelyek kialakításáról szóló 

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

 
15. Javaslat Dunaújváros területén a Dózsa György út – Szórád Márton út – Táncsics M. út 

által határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek elkészítésére 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
             a pénzügyi bizottság elnöke 
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
16. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítása /2018. január – március hónap/ 
megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
17. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási keretszerződés – 2018. április–december hónap – megkötésére 
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Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve 

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

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok értékelésére, a 
nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés tervezetének jóváhagyására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             a pénzügyi bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
20. Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira 

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

 
21. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési 

munkák ellátása” 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 

 
22. Javaslat a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújításhoz kapcsolódó 

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

 
23. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos 

vízszigetelési munkáinak kivitelezésére 
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 

 
24. Javaslat a Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére 

Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
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              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
25. Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 

Tagintézménye diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatására 
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 

 
26. Javaslat a József Attila Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének 

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

 
27. Javaslat az Intercisa Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi munkatervének 

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

 
28. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő takarítói 

álláshely engedélyezésére 
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 

 
29. Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” – autizmus 

világnapja programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, valamint a támogatási 
szerződés módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
30. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes 

döntés meghozatalára 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
31. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának 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 

 
32. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és támogatási 

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

33. Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület 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 

 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 

közötti Bérleti/rendelkezésre állási szerződés megkötéséről 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             a pénzügyi bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
35. Javaslat a Petőfi S. u. 1/A. Társasház ingatlanvásárlási kérelmének elbírálására 

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

 
36. Javaslat a dunaújvárosi 372/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy része, 

természetben az Alsó-Duna-parton található ingatlan hasznosítására (Kavics-Ker Kft. 
kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

37. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a 2400 Dunaújváros, Hunyadi 
J. u. 4/1. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
38. Javaslat a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok őrzését biztosító 

riasztórendszer kiépítésére (DVG Zrt. ajánlata) 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
39. Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás bejárati ajtajának 

cseréjére (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
40. Javaslat az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a dunaújvárosi közvilágítási 

beruházást vizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozataláról szóló képviselői indítvány 
megtárgyalására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
41. Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére 

Előadó: a polgármester 
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42. Javaslat a polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási keretének elfogadására 
Előadó: a jegyző 

 
43. Javaslat a 2018. évi országgyűlési képviselők választásának lebonyolításában résztvevő 

dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) tagok és póttagok megválasztására 
Előadó: a jegyző 

 
44. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

közötti ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark bérlet) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
45. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, 

felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda akadéia Sportcsarnokának 
generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás megindítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztés bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízására a DVG Zrt.-vel szemben a DVCSH 

Kft. által indított csapadékvíz elvezetési díj megfizetése iránti perrel összefüggő jogi 
feladatok ellátására  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
 
2. Javaslat az önkormányzat és a DVCSH Kft. közötti egyes Vállalkozási keretszerződések 

megszüntetésére, és a víziközmű vagyon bérleti díj terhére történő rekonstrukciós 
munkák beszerzéséről való döntésre a közbeszerzési törvény alapján 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Üdvözlöm tisztelettel Suszter Tamás rendőr alezredes urat, a kapitányság 
kapitányságvezetőjét, aki azzal a kéréssel fordult irányomba, hogy adjunk 
lehetőséget, biztosítsunk lehetőséget számára az új körzeti megbízottak 
bemutatására. Parancsoljon, kapitány úr! 
 



20 
 

Suszter Tamás rendőr alezredes: 
 
Köszönöm szépen. Nagy tisztelettel, sok szeretettel üdvözlök mindenkit. Tisztelt 
Polgármester Úr! Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Közgyűlés! Köszönjük 
szépen, hogy a közgyűlés előtt lehetőséget teremtettek részünkre, hogy 
kötelezettségünknek eleget tegyünk. Nemcsak az új, hanem a változásokat és a 
korábbi körzeti megbízottainkat is szeretnénk bemutatni. Ez nagyon fontos 
számunkra, a kapitányság részére, viszont körzeti megbízottak, azok a kollegák, 
mint azt már két hete említettük egy nyilvános sajtótájékoztatón, ahol a 
változásokkal érintett képviselő urak, hölgyek is jelen voltak, akik az 
állampolgárokkal közvetlenül napi szinten találkoznak, illetőleg a fogadóóráikat, 
hogyha lehetséges, a képviselő urakkal, hölgyekkel összhangban tartják meg az 
adott településrészeken. Nem is rabolnám senkinek az idejét. Kezdeném a 
bemutatást Ongai Gábor rendőr őrnagy úrral, aki a körzeti megbízottak 
vezetését látja el kapitányságunkon. Ő szervezi a szolgálatokat, ő irányítja a 
tevékenységüket. Ha bármilyen gond, probléma merül fel, természetesen őt is 
lehet keresni a körzeti megbízotti szolgálat kapcsán. Köszönöm szépen, Gábor. 
Gábor helyettese, illetőleg a körzeti megbízotti csoport vezetését Gömöri Pál 
zászlós úr látja el. Köszönöm szépen. És megkérném akkor Ongai urat, őrnagy 
urat, hogy akkor az új körzeti megbízottakat, illetőleg a változást és a 
korábbiakat is sorrendben mutassa be röviden. Jó, Gábor. Köszönöm szépen.  
 

Ongai Gábor rendőr őrnagy: 
 
Tisztelettel, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Előre is elnézést kérek, egy 
kicsit kappan hangom van, úgyhogy megértésüket kérem ezzel kapcsolatosan. 
Először is akkor szeretném bemutatni a két új körzeti megbízott kollegát, az első 
az a vasúti körzeti megbízott, Szabó Nikolett rendőr zászlós kisasszony, a másik 
Boros János törzsőrmester úr, ő a Kertvárosban látja el a körzeti megbízotti 
feladatokat. És a Római körúton lévő körzeti megbízotti helyváltozással Kiss 
Piusz törzszászlós úr látja el, az ő elődje a bűnügyi technikai folytatja a 
szolgálatát. A többieket azért mutatnám be, tekintettel arra, hogy eddig még nem 
volt ilyen plénum előtt lehetőségünk, ők már régebb óta látják el ezt a feladatot. 
Polák Norbert főtörzsőrmester úr, ő a Barátság városrészi körzeti megbízott, 
Szabó Szabolcs főtörzsőrmester úr, ő a Béke városrészi körzeti megbízott, 
Szabó János törzsőrmester úr, ő az Óváros körzeti megbízottja, és egy 
kollegánk hiányzik, Király Balázs törzsőrmester úr, aki szabadságát tölti, ő a 
belvárosi körzeti megbízotti feladatokat látja el. Köszönöm a figyelmüket. 
 

Suszter Tamás rendőr alezredes: 
 
Köszönjük szépen. Még annyit szeretnék elmondani, hogy az önkormányzat 
honlapján is elérhető lesz a kollegáknak a fényképe, neve, elérhetősége, illetőleg 
azok a körzetek, ahol ő a szolgálatot teljesítik. És szeretném, ha közösen, együtt 
minden képviselővel tudnának úgy dolgozni, hogy képviseljék a lakosság, illetve 
a rendőrség érdekeit, ezzel növelve a szubjektív közbiztonság érzetet a 
területen. Köszönöm szépen. Esetleg, ha kérdés van a témában, akkor nagyon 
szívesen állok a rendelkezésre. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm, kapitány úr, a bemutatást. Én kívánok 
valamennyiüknek nagyon eredményes munkát, annál is inkább, édesanyám a 
Barátság városrészben lakik, és azt szokta mondani, hogy az ott élő, hát ugye ő 
a nyugdíjasokkal kommunikál elsősorban, nagyon szeretik a tevékenykedő 
körzeti megbízottat. Amennyiben kérdés nincs, akkor szeretném önöket még – 
nagyon szépen köszönöm, hogy elfáradtak a közgyűlésre – felhívom közgyűlési 
képviselő-társaim figyelmét, hogy az ülés kézhez kapták Szabó Zsolt képviselő 
úrnak a közétkeztetés minőségével kapcsolatban adott választ. Aljegyző úr 
távollétében, aki választási ügyekkel van elfoglalva, jegyző asszonyt kérném 
meg, mint a Helyi Választási Iroda vezetője, hogy az országgyűlési, április 8-ára 
kitűzött országgyűlési választásokkal kapcsolatos aktuális tudnivalókat röviden 
ismertesse. 

 
Dr. Sürü Renáta jegyző: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Jelenleg ott tartunk a 
folyamatokban, hogy a képviselő-testület elé terjesztettük a szavazatszámláló 
bizottsági tagokat, akik vélhetően a közgyűlés a mai napon jóváhagy. Így feláll 
az a rendszer, amit működtetnünk kell az országgyűlési választáson, közel 
ötszáz fővel. Az ő oktatásukra április 3-án fog sor kerülni a moziban szokás 
szerint. Jelenleg az ajánlóívek átadására készülünk, amit 19-én reggel 8,00 
órától vehetnek fel, vehetnek át az arra jogosult jelölő szervezetek képviselői. 
Ami még folyamatos, kérelmek benyújtására van lehetőség van 6-án 18,00 óráig 
személyesen, levélben vagy a Nemzeti Választási Rendszeren keresztül, mely 
vonatkozhat mozgóurna igénylésére, átjelentkezésre. A mozgóurna igénylésre 
még van lehetőség a választás napján 15,00 óráig a szavazatszámláló 
bizottságoknál. Szeretném tájékoztatni még a választópolgárokat és önöket is 
természetesen, hogyha bárkinek olyan problémája van, hogy mozgóurnát kért, 
átjelentkezett, de időközben az élete máshogy hozza, ez nem azt jelenti, hogy 
nem jogosult szavazásra. Tehát hozott egy „rossz” döntést, az április 6-a 16,00 
óra a legutolsó állapot, amíg a döntését megváltoztathatja. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Szeretném megkérdezni, hogy a polgármesteri 
hivatal beszámolójával kapcsolatban van-e képviselő-társaimnak bármilyen 
kérdése, felvetése, gondolata. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én bevallom, 
hogy egy picit csalódott vagyok, hiszen Szepesi alpolgármester úrral közösen 
azt mondták, hogy közvilágítás ügyben nem volt, minden rendben volt, és ha 
kell, akkor ugye majd a bíróságon is ezt bebizonyítják, és polgármester úr azt 
mondta, hogy hát Szepesi alpolgármester úrnak az igazságérzete az olyan 
magas, hogy ő tűzön-vízen, mindenen keresztül ki fog állni. Nem pont így 
fogalmazott, de ha jól emlékszem, ezt volt a lényege. És én abban bíztam, hogy 
annyira magas az igazságérzete alpolgármester úrnak, hogy most, amikor leülök 
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ide a képviselő-testület ülésére, akkor le lesz téve ide az OLAF- jelentés, hogy 
láthassuk, hogy Dunaújváros érintve van, vagy nincsen ebben érintve. Úgyhogy 
én abban bíztam, hogy akkor az igazságérzet az kiterjed arra, hogy akkor végre 
tisztán láthassunk. Vállalja polgármester úr, hogy kikéri azt, hogy a jelentésben 
érintett-e Dunaújváros, és hogyha érintett, akkor ezt nyilvánosságra hozza, hogy 
a városlakók tisztában lehessenek az igazsággal. Szerintem erről szól az 
igazságérzet. És hogyha, azt gondolom, hogy nekem is magas az 
igazságérzetem, mert én nem tudom elfogadni azt, hogy Dunaújváros polgárai 
erről nem értesülnek. Ezért polgármester urat levélben kértem, hogy tegye meg 
a szükséges lépéseket, forduljon a Magyar Kormányhoz, kérje ki ezt a jelentést, 
és amennyiben Dunaújváros érintett, akkor hozza nyilvánosságra. Dunaújváros 
az kettő szálon is érintett lehet, egyrészről érintett lehet a közvilágítás kapcsán, 
ahol láthattuk, hogy milyen problémák fordultak elő. Ennek kapcsán mi Jávor 
Benedekkel kértük is, hogy az OLAF vizsgálja meg, hogy itt minden rendben 
volt-e. Hiszen az szerintem nem normális, hogy sötétedés után ebben a 
városban közlekedni az egy extrém sport. Valamifajta túlélési játék, ahol 
megkülönböztető mellényre, zseblámpára, fényvisszaverő eszközökre van 
szükség a zebrán való átkeléshez. De Dunaújváros érintett lehet úgy is, hogy az 
önök miniszterelnökének házi oligarcha cége az Elios Zrt. készítette a 
futballstadionban a világítást, így lehet, hogyha ez a jelentés az Elios Zrt.-vel 
kiemelten foglalkozik, akkor akár az is elképzelhető, hogy a futballstadion 
kapcsán is szerepel Dunaújváros ebben a jelentésben. Azt gondolom, hogy 
ezeket tisztába kell tenni, nyilvánosságra kell hozni, hogy Dunaújváros érintett-e 
ebben a jelentésben, és ha érintett, akkor milyen formában. És azt gondolom, 
polgármester úr, hogy önnek egy alapos belső vizsgálatot kell kezdenie a 
hivatalban és akár a Fidesz-frakcióban is, hogy láthassuk, hogy mik voltak azok 
a döntések, amik ahhoz vezettek, hogy adott esetben Magyarország is erre a 
szégyenpadra került az OLAF- jelentésben. És még egy dolgot engedjenek meg 
nekem. Ugye az önkormányzati dolgozókat tömörítő szakszervezet egy 
sztrájkfelhívással élt annak érdekében, hogy az alapilletménye emelkedjen az 
önkormányzati dolgozóknak, én a magam részéről szeretném kifejezni ebben a 
támogatásomat. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én egy olyan 
dologgal kezdeném, ami szerintem elég fontos akár az elmúlt közgyűlésre is 
visszagondolva, vagy akár az elmúlt időszakra. Többször vívtunk különböző 
gondolati csatákat az illegális bevándorlással kapcsolatban, ki engedné be, ki 
bontaná le a falat, ki, mit csinálna. Én azt gondolom, egy olyan dologról nem 
esett még szó, ami ennél, ebben a témakörben sokkal fontosabb, és amire mi, 
dunaújvárosiak igenis büszkék lehetünk. Ha már ugye tegnap a 
hamvazószerdával megkezdődött a böjti időszak, én Böjte Csaba gondolatát 
hoznám, de ő nem az iszlámtól, hanem a lagymatag keresztényektől félti 
Európát. És én azt gondolom, hogy mi, dunaújvárosiak igencsak fel kell, hogy 
emeljük a fejünket. Gondoljunk arra, hogy az elmúlt időszakban pl. itt volt egy 
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ökomenikus imahét, mosom kezeimet, mert sajnos egyik alkalmon sem tudtam 
ott lenni, de ha jól tudom, elérte a célját ez a nemes kezdeményezés. Valamint 
nemrég jutott tudomásomra két olyan dolog, ami szerintem igen fontos, az egyik, 
hogy megyei jogú városként, ha minden jól megy, akkor egyházi iskolával fogunk 
bővülni, illetve a Temető utcában a görög katolikusok jelenleg csak egy 
parókiával rendelkeznek, és egy olyan kezdeményezés, bizonyára, hirtelen nem 
láttam, bocsánat, tehát hogy szeretnék kibővíteni egy kápolnára. Én azt 
gondolom, hogy nekünk, mint képviselő-testületnek, tudom, hogy nyitott ajtókkal 
kopogtatok, én azt gondolom, hogy minden bizonnyal ezt nekünk támogatnunk 
kell majd, erre kérem majd a képviselő-testületet. És ha már itt tartok, egy 
rendezvényre is szeretném felhívni a figyelmet, a civil szervezők megkértek, jövő 
szombaton az evangélikus templomban tartják meg immár nem először a Vass 
Albert felolvasást. Minden képviselő-társam meg fogja kapni a meghívót. Ez 9,00 
órától fog kezdődni. Én buzdítok mindenkit, hogy vegyen részt ezen az alkalmon 
akár szereplőként, akár csak nézőként, és egy kicsit erősítsük egymást ebben a 
keresztény hitünkben. Akkor egy kicsit nehezebb vizekre evezve, itt Szabó 
képviselő úr megelőzött, bár a 40. napirendi pontnál, ugye az OLAF-jelentésről 
külön fogunk majd beszélni, épp ezért én erre nem is térnék ki. A közvilágítással 
kapcsolatban azonban egy új dolog is bejelentkezett. Lévén azt tudjuk, hogy 
sötét van, ezeket a dolgokat már többször megbeszéltük, azonban mindig azt 
mondogattuk, hogy legalább tudunk spórolni. Na, most az E.ON-tól bekért 
adatok alapján a tudomásunkra jutott, hogy ez a spórolás sem feltétlen igaz, én 
úgy tudom, hogy az önkormányzatnak is megvannak ezek az eredmények. Én 
szeretném, hogy külön vizsgálatot kezdeményezzenek ezekről az éves mérések 
alapján, hogyha túl azon, hogy már el van rontva, mennyibe került, hogy valóban 
évről évre ezek a teljesítmények csökkentek-e. És amennyiben, hogyha nem, 
akkor az lenne a kérdésem, hogy mit kíván tenni az önkormányzat a Rosettum 
Kft.-vel szemben, hogy még ezt sem teljesíti. A harmadik, érkezett egy felvetés, 
csak már nem volt lehetőségem gombot nyomni az előző közgyűlésen a Zöld 
Rendelővel kapcsolatban, hogy kívánunk-e feljelentést tenni visszavásárlással 
kapcsolatban. Ugye, amikor ez a visszavásárlás megtörtént, itt egyedüliként 
boncolgattam azt a kérdést, hogy a vételi ár, ugye amikor az eladó, megvolt, 
hogy a vételi ár mekkora, az eladó jelezte, hogy ő bizony Áfa-köteles, és ez 
újabb hatvanmillió forintjába került akkor a városnak. És amikor én felvetettem 
azt, hogy miután ez kiderült, hogy nem igaz, a város nem élt azzal a jogával, 
hogy ezt a hatvanmillió forintot visszaszerezze. Természetesen mi ezt a 
vizsgálatot folytatjuk, illetve azzal kapcsolatban sem vagyunk biztosak benne, és 
jelen pillanatban a Földhivatalnál érdeklődünk, hogy az eladó teljesítette akkor 
azt a feltételt, hogy lehet semmiféle tartozás, illetve végrehajtás az épületen. 
Ebben sem vagyunk biztosak. Amennyiben bizonyosságot nyer, hogy igazunk 
van, természetesen a szükséges lépéseket megtesszük. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úr! 

 
Tóth Kálmán képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A 
Földművelésügyi Minisztérium kiadott egy pályázati lehetőséget zártkertekkel 
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kapcsolatban 2017-ben, és január 29-én vagy 30-án lejárt a pályázati lehetőség. 
Azt szeretném megkérdezni, hogy egyáltalán mi pályáztunk-e valamilyen úton-
módon. Ugye tízmillió forint volt az a lehetőség, amit lehetett nyerni, és külön 
területeket is lehetett meghatározni, tehát akár ötvenmillió forintot is nyerhetett 
volna az önkormányzatunk, ha ezen a pályázaton részt veszünk. Ugye vannak 
zárt kertjeink, utakat kéne fejleszteni, nem győzzük az útjainkat csinálni azon a 
területen, a 6-os útnak a másik felén. Egyáltalán volt-e arról szó, hogy ezen a 
pályázaton részt veszünk, és ha volt szó róla, miért nem került az önkormányzat 
elé. Csak erről szeretnék egy tájékoztatást kérni természetesen tizenöt napon 
belül. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igen, mert erről a pályázatról én magam sem tudok, így lendületből, mint 
zártkertek. Majd osztályvezető úr írásban választ ad. Pintér Attila elnök úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A múltkori közgyűlésen több témát 
is érintettem, kérdéseket fogalmaztam meg, és a hivataltól köszönettel meg is 
kaptam a válaszokat. Ismét föl kell idéznem ezeket a témaköröket, mert a 
válaszok kapcsán további kérdések merültek föl ezzel kapcsolatban. Az egyik 
ilyen ügy volt a Dunanett Kft.-nek a helyzete. Történetesen ugye van egy városi 
szolgáltató, hulladék elszállítását biztosítja, és az elmúlt hónapban kaptam egy 
matricát, meg gondolom sok más dunaújvárosi is, hogy ragasszuk ki a 
hulladékgyűjtő edényekre, a Vertikál Zrt.-nek a matricája volt. Azt kérdeztem, 
hogy akkor most tulajdonképpen ki végzi a közszolgáltatást a városban, és a 
Dunanettnek mi is a feladata. A hivatal korrekt választ adott erre a kérdésemre, 
és a válaszból az derül ki, hogy 2017. április 12-én a Dunanettnek a 
megfelelőségét visszavonták. Erről én nem tudtam, illetve nem tudok róla, hogy 
kapott volna a közgyűlés tájékoztatást, hogy a saját szolgáltatója nem megfelelő 
ennek a közszolgáltatásnak a végzésére. Utána természetesen a folyamat már 
egyértelmű, hiszen kiírták újra a pályázatot, a pályázatot pedig a Vertikál nyerte. 
Csak szeretném visszaidézni azt, hogy évekkel ezelőtt, amikor a Vertikálnak az 
akkori vezetőjét, egyik tulajdonosát kineveztük a Dunanett élére, pont ez ellen 
ágáltam, és azt feszegettem, hogy sajnos ennek az lesz véleményem szerint a 
hosszú távú következménye, hogy a cégünk el fog sorvadni, és a Vertikál be fog 
lépni a helyére. Sajnos ez a folyamat elindult, és zajlik. Engem nagyon 
érdekelne, és várom a választ arra, hogy mit jelent ez a nem megfelelőség a 
Dunanett részéről, miért lett nem megfelelő erre a szolgáltatásra, miért dolgozhat 
ma csak alvállalkozóként a Vertikálnak. És arról is szeretnék érdeklődni, hogy 
ennek a folyamatnak vajon mi lesz a vége, hiszen ma azon kívül, hogy a cégnek 
van egy viszonylag értékes telephelye, azon kívül értéktelen, hiszen semmilyen 
olyan engedéllyel nem rendelkezik, amivel ezt a szolgáltatást tudja végezni. Arra 
is kíváncsi vagyok, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint 
tulajdonos megtett-e mindent annak érdekében, hogy a Dunanett Kft. 
alkalmasságát biztosítsa ebben az ügyben. Szerintem ez nagyon súlyos és 
zsebbe vágó kérdés. Gyakorlatilag a saját közszolgáltatónkat amortizáljuk le 
éppen. Ez a folyamat zajlik. És nekem van egy olyan érzésem, hogy ennek az 
lesz a vége, hogy a Vertikál át fogja venni teljesen, és a Dunanett pedig elmegy 
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felszámolásba. Ne legyen igazam! Remélem, Szepesi alpolgármester úr 
megcáfol ebben az ügyben, de sajnos ez a folyamat ma ezt is sejteti, illetve 
magában hordja ennek a lehetőségét. Másik témakör, amit feszegettem, Modern 
Városok Programmal kapcsolatban ugye elmondtam, hogy rengeteg fejlesztést 
kíván a város végrehajtani különböző pályázati pénzekből. És hogy vajon 
fölmérte-e az önkormányzat, hogy ennek milyen költségvonzata lesz hosszú 
távon, tehát hogy megépítjük ezeket a beruházásokat, megcsináljuk az 
élményfürdő, uszoda, egyéb témakörök, itt a múzeum kapcsán ugye szálloda, 
egyéb dolog, és hogy ennek vajon milyen költségei lesznek. Igazából ugyanaz 
derült ki a válaszból, amit Szepesi alpolgármester úr már meg is fogalmazott 
egyébként a közgyűlésen, hogy dolgoznak rajta, hogy ezt hogyan fogja 
megoldani a város. Én azért kíváncsi volnék az eredményre is, mert már az idei 
évben is elég jelentős pénzösszeget költünk el arra, hogy ezek a beruházások 
megvalósuljanak, és a jövő évtől szerintem komoly költségvonzata is lesz, 
úgyhogy én azért szeretném, hogyha a képviselő-testület ezt látná. És akkor 
közvilágítás témakör. Szeretném elmondani, hogy nem azért feszegetjük ezt a 
témakört ellenzéki képviselők, mert választás lesz, és ez olyan hű de szuper, 
mert ezt ugye két éve feszegetjük, és két évvel ezelőtt még hol voltunk a 
választásoktól. Szeretném visszaidézni, hogy annak idején, amikor elindult az 
egész közvilágítás program, akkor a kapcsán indult el, hogy a városban nem volt 
jó a közvilágítás, és balesetek is voltak ezzel kapcsolatban. Ma úgy tűnik, hogy a 
városnak az a része, ahol nem újítottunk fel, sokkal jobb paraméterekkel bír, 
mint az a rész, ahol felújítottunk. Ugye mindig elmondja itt a hivatal, és meg is 
válaszolta egyébként, hogy a gyalogátkelőhelyek megvilágítása, annak a 
biztonságosabbá tétele folyamatosan zajlik, csak én szeretném elmondani, hogy 
nemcsak a gyalogátkelőhelyekkel van probléma. Azzal is probléma van, de 
nemcsak a gyalogátkelőhelyekkel van probléma. Úgyhogy én továbbra is 
kérdezem a város vezetését, hogy mivel lezárult ez a projekt, feltételezem, hogy 
elfogadták ennek a végrehajtását. És két évvel ezelőtt vagy másfél évvel ezelőtt 
azt a választ kaptuk, hogy várjuk meg, amíg lezárul, és hogyha lezárult, akkor 
különböző karbantartás és egyéb feladatok végzése kapcsán lehetőség lesz 
ennek a közvilágítási történetnek a rendbe tételére. Erre vagyok kíváncsi, hogy 
mikor lesz világos a városban, mikor lehet normálisan közlekedni éjszaka, 
nemcsak gyalogosan, hanem akár gépjárművel is. Mert balesetveszélyes. 
Sötétben, főleg, hogyha eső is esik, egyszerűen katasztrofálisak a látási 
viszonyok, és szerintem ez egy rettenetesen elcseszett projekt lett, és jó lenne 
mindenkinek, de leginkább a városlakóknak, hogyha ezt rendbe tudnánk hozni. 
Ennyit szerettem volna. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Besztercei képviselő úr a következő hozzászóló, és egyúttal 
szeretném jelezni, hogy aki az első napirendi pontnál szeretne hozzászólni, az 
most jelezze, mert utána lezárom a napirend vitáját.  

 
Besztercei Zsolt képviselő: 

 
Köszönöm. Lenne egy javaslatom, amit Pintér Attila képviselő-társammal együtt 
terjesztenénk be a közgyűlés elé, és amelyben majd a hivatal segítségét fogom 
kérni. Ez pedig az, hogy a következő közgyűlésre, tehát az áprilisi közgyűlésre, 
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mert ugye az lesz a következő, készüljön egy előterjesztés, amelyben utcát 
nevezünk el városunk volt polgármesteréről, dr. Kálmán Andrásról. Javasolnék is 
utcát ehhez természetesen, és a Béke körutat javasolnám. Azt gondolom, hogy 
ez egy kellőképpen megfelelő méretű és nagyságú út. Tehát ebben a hivatal 
segítségét kérem, hogy az út elnevezéshez készüljön előterjesztés, és az az 
áprilisi közgyűlésre kerüljön majd be. A közvilágítással kapcsolatban, annyiszor 
elmondtuk, annyiszor elmondtuk itt az elmúlt három évben, egész pontosan 
májusban lesz három éve, mert a 2015. májusi közgyűlésen került először 
szóba, hogy milyen céggel végeztették el ezt a munkát. Utána a nyár végén, 
amikor elkészült, akkor onnantól pedig, azóta látjuk, hogy milyen eredménnyel. 
Csatlakozva Barta képviselő úrhoz, én is szeretném a közvilágítás 
áramszámláját, de gondolom, ezt minden képviselő meg fogja akkor kapni a 
következő közgyűlésre. Tehát igenis kíváncsi vagyok rá, hogy tényleg 
megvalósult-e az az áramszámla csökkenés, amiről annak idején beszélt a 
szerződésben a két szerződő fél. OLAF-ra meg a többire visszatérünk a 40. 
napirendnél, most így kezdésnek ennyi. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Gazdasági alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Először Pintér Attila képviselő úrnak 
szeretnék válaszolni. Én úgy veszem észre, hogy ebben a teremben sokan 
elfelejtik, hogy mi volt régen. Akkor adnék egy kis történelmi áttekintést a 
szemétről. Jó? Volt a DVG Zrt. Nem tudom, melyik önkormányzat behozta a 
Dunanett Ker-t. Közben behozták a város legjobb partnerét, a Pomázi úr Energo 
Kft.-jét is a szemétszállításba. Ezek ketten szétlopták az egész szemétszállítást 
Dunaújvárosban. Amikor már nem volt üzlet a szemét, és kiürítették a céget, 
akkor a városnak muszáj volt megalakítani a Dunanett Kft.-t. A Dunanett Kft. 
napi pénzügyi gondokkal küzdött, hiszen a szemetet, nincs szemétlerakónk, és a 
szemetet a Vertikál adonyi lerakó telepére hordták le, és én azt elismerem, hogy 
ez a díj aranyárba vetekszik, és a mai napig is aranyárban van a szemétlerakási 
díj. És akkor a város tárgyalásokat kezdett a Vertikállal, és mindenkinek 
szeretném a figyelmét, azért itt, Magyarországon változnak a törvények. És 
lehet, hogy nem 2016 vagy ’17-től egy új hulladékgazdálkodási törvény van, ami 
teljesen átalakította a szemétszállítás, a szemétgazdálkodás és az összeg 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Én csak erre szerettem volna 
felhívni a figyelmet, hogy azért voltak itt elődeink, akik ezt a szemetet nagyon 
elszúrták, és szétlopták a városi vagyont. Az OLAF- jelentéssel kapcsolatban. 
Lehet, hogy ebben a teremben polgármester úr és a fideszes képviselők 
kivételével mindenki olvasta már az OLAF- jelentést. Nem tudnák azt megtenni, 
hogy kölcsönadják egymásnak, és akkor elolvassák, és amennyiben nem adja 
oda valamelyik ellenzéki párt a másiknak az OLAF-jelentést, én szavamat adom 
a Fidesz-frakció nevében, hogy a következő közgyűlésen meg fogjuk szavazni a 
Barta képviselő úr indítványát. Adják már oda egymásnak az OLAF-jelentést! 
Olvassák el, hogy mi van benne! Köszönöm szépen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném önöket tájékoztatni - 
lezártam a napirendet, képviselő úr - szeretném önöket tájékoztatni az elmúlt 
időszak egy-két fontos eseményéről, általam fontosnak ítélt eseményéről. Ritka 
alkalmak egyike, hogy egyetértek Besztercei képviselő úr felvetésével, hiszen dr. 
Kálmán András polgármester úr elhunyta után én magam kezdeményeztem a 
család irányába Pintér Attila képviselő úr közbenjárásával, korrekt segítségével a 
díszsírhely lehetőségét, és ezt teljesen őszinte szívvel és kegyelettel gondoltam, 
ahogy ezt a felvetését is, amit az utca elnevezéssel kapcsolatban a hivatal 
megvizsgál. Ez nyilvánvalóan feltehetőleg egy támogatható döntés lesz a 
részünkről. És egyúttal köszönöm is mindazon képviselő-társaimnak, akik a 
polgármester úr búcsúztatásán, illetve Markovics Sándor elnök úr, Horvát 
Nemzetiségi Önkormányzati elnök úr, valamint Birkás István képzőművész úr, 
Munkácsy-díjas képzőművész úr búcsúztatásán, temetésén részt vettek. Egy 
örömhírről szeretném önöket tájékoztatni, Kováts Rózsa igazgató asszony 
jelezte, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma egy pályázat keretében 
nyolcvanmillió forintos támogatást ítélt oda az intézménynek e hónapban. 
Mégpedig a népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítése 
tárgykörben. Egyébként ez nagyjából egybevág azzal a nagyszerű munkával, 
amit a szomszéd intézményben, a könyvtárban az olvasásra való nevelésre, és 
az olvasás szeretetének visszahódításával kapcsolatban a könyvtáros hölgyek 
tesznek. Egyetemünk, az önálló egyetem megtartotta immáron, ugye évi kettő 
diplomaosztó van, 2013 januárjától váltunk az alkalmazott tudományok 
egyetemévé, megtartotta sokadik nagyszerű diplomaosztóját. Köszönöm azon 
képviselő-társaimnak, akik ezen a rendezvényen részt vettek. Ünnepi 
köszöntőmben is hangsúlyoztam, hogy a városnak, illetve a térségnek rendkívül 
fontos az egyetem által ellátott munka, sőt kiemelt az a szerep, amelyet 
országosan vállaltak a HASIT, ún. tehetséggondozó lemaradást csökkentő 
HASIT program bevezetésével, illetve amelyet a munkaerő foglalkoztatás 
kapcsán, amelyen partneri kapcsolatokat a különböző meghatározó cégekkel az 
elmúlt öt évben az egyetem ki tudott alakítani. Ez stabilan hosszú távon 
garanciát jelenthet az egyetem önállóságának, létének, stabil meglétének 
további biztosítására, amely a városnak ugyanúgy érdeke, mint magának az 
egyetemnek, illetve az egész térségnek. Vukovár, ugye Vukovárral sikerült 
városunknak egy nagyon komoly testvérvárosi kapcsolatot, élő kapcsolatot 
kialakítani, és a Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Egysége, Szilágyi 
Erzsébet Általános Iskolája sikerrel pályázott a határon túli horvátok központi 
hivatalának pályázatán. Ez is, mindez egyébként az oktatás területén, de mégis 
a település közti kapcsolatok erősítését szolgálhatja. Dr. Radnai Éva, volt 
háziorvos neve valamennyiünk számára ismert Dunaújvárosból, hát még a 
penteleiek számára. Több mint fél század alatt három generációt gyógyított a 
városban. Kiemelkedő munkásságáért az óvárosi rendelő épületénél január 
végén egy emléktáblát avattak a szervezők és az emlékezők, illetve a volt 
betegei. Fejér megyében elsőként kaphatott meg egy nagyon komoly díjat a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Dunaferr Középiskolája, mégpedig a 
fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet vehette át Zemankó Zoltán 
megbízott igazgató úr a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes, a 
Nemzetfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkár asszonyától. A Dunaújváros 
Város Kenyere akció, amely már egy nagyon jól bevált, nagyon régi 
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kezdeményezés az intézményeink támogatására. Negyedévenként valamelyik 
civil szervezet vagy intézmény kapja jótékonysági céllal. Az idén januárban a 
Móricz Zsigmond Általános Iskola tanulói részesültek ebben az összegben. A 
következő kedvezményezett pedig a Mindannyian Mások Vagyunk Egyesület. 
Szeretném megköszönni a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság, illetve a Papírgyár 
biztonsági szolgálatának gyors segítségét, ugye a migránsok fülön csípése 
kapcsán a papírgyári parkolóban, ez egy múlt hétvégi esemény. A Vasvári 
iskolában lassan befejeződik, a Petőfi Sándor Általános Iskolában meg 
megkezdődtek a kivitelező által az épületenergetikai korszerűsítési pályázat 
munkálatai. A Zöld SZTK épületében igen látványosan és gyorsan és 
hatékonyan haladnak a felújítási munkálatokkal, a kivitelező Grabarics-Renalpin-
Pont-Plan Konzorcium januárban kezdte meg a felújítási munkálatokat. Jelenleg 
a belső bontási munkákat végzik. Elbontották a belső válaszfalakat, burkolatok, 
és hamarosan nekifognak, nyilván időjárás függvényében, a külső részhez, mert 
ahhoz az időjárásnak is kedvezőbbnek kell lennie. Örömmel szeretném 
tájékoztatni önöket arról, hogy és egyúttal gratulálok is Szepesi Attila gazdasági 
alpolgármester úrnak, aki az egyetem, nem diplomát vett át alpolgármester úr, 
de múlt héten az egyetem pénteki diplomaosztóján címzetes egyetemi docens 
címet kapott, és ehhez gratulálok önkormányzatunk nevében. Igen. Egyházi 
iskolát valaki felvetette. Talán Barta képviselő úr. Igen, a református, tehát a 
történelmi egyházak közül a református egyházközösség az, amely megkereste 
a várost, de egyelőre még puhatolózóak ezek a lépések, tekintettel, hogy 
kétirányú folyamatról van szó. Vagy/és, ezt nem tudom, vagy/és középiskola 
működtetéséről, vagy/és egy általános iskola egységet vennének át adott 
esetben a Szilágyi, tehát a Dózsának a Szilágyi egységét, nyilvánvalóan egy 
általános iskola esetében felmenő rendszerben egyházi fenntartással. És szintén 
valaki említette, talán Barta képviselő úr, igen, kettő monostort építene 
Magyarországon a bécsi ortodox egyházközösség, és a héten egy delegáció 
látogatott el városunkba. Szepesi Attila gazdasági ügyekért felelős 
alpolgármester úr fogadta a delegációt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. 
Az elhangzott kérdéseikre kérem jegyző asszonyt, hogy a képviselők írásban 
kapják meg a választ, ami olyan jellegű. Az OLAF-jelentéssel kapcsolatban nem 
egyeztettünk, de maximálisan csatlakozni tudok Szepesi Attila alpolgármester úr 
felvetéséhez, hiszen én magam nem láttam ezt a jelentést, de hétvégén volt egy 
nagyszerű pártkongresszus Budapesten, mert kampány van, meg 
pártkongresszusok idejét éljük. Karácsony Gergely a huszonnyolcadik pártját 
meglátogató, hiszen már annyi pártban volt ez a szerencsétlen miniszterelnök-
jelölt úr, sok sikert kívánunk e helyről is neki, most éppen az MSZP 
miniszterelnök-jelöltje. Molnár Gyula pártelnök úr, az MSZP pártelnöke hétvégi 
kongresszuson a következőt jelentette ki, hát erről a hangfelvételek ugye 
megvannak, az OLAF-jelentéssel az MSZP, mint párt rendelkezik. Én nem 
tudom, hogy az MSZP, mint párt hogyan rendelkezhet az OLAF-jelentéssel, de 
mindenképpen kérem Barta képviselő urat és szövetségükkel, az MSZP-PM-
mel, illetve annak vezetőivel feltétlenül vegyék fel a kapcsolatot, hogy a 
következő közgyűlésen, ahogy elhangzott, ha megkapjuk ezt a jelentést, akkor 
képviselői indítványát maximálisan a mi többségi frakciónk támogatni tudja. A 
futballstadion közvilágításával kapcsolatban. Hát, Dunaújvárosban ugye nem az 
Elios Innovatív Zrt. volt az, amely a közvilágítás korszerűsítését így vagy úgy 
sikeresen, korszerűsítését elvégezte. A futballstadion esetében igen, ezt talán 
Szabó képviselő úr mondta, fölhívnám a figyelmét két dologra. Egy. Nem jár 
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focimeccsre. Mert már nem olyan sikeres a dunaújvárosi futball. De ha járna 
focimeccsre, akkor elmondhatná, hogy oly mértékben rendben van a közvilágítás 
a dunaújvárosi stadionban, hogy túlságosan is rendben van, illetve annak teljes 
környezetében, ahogy egyébként az Elios Innovatív Zrt. végezte el ezt a 
korszerűsítést, de nem egyedül végezte az Elios Zrt., hanem egy konzorcium 
keretében, és erre feltételezem, a stadion esetében nem terjed ki ez a vizsgálat, 
amely Molnár Gyula pártelnök úr rendelkezésére áll. Tehát ebben kérjük 
mindenképpen Barta úr keresztény szeretet jegyében, a közös gondolkodás 
jegyében kérjük az együttműködését.  
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen figyelmüket, és kérem, hogy aki a 
hivatal beszámolóját elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

78/2018. (II.15.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

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

Előadó:  a polgármester 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És rátérünk a második napirendi pontra, ez a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szól. 
 
Hozzászólás hiányában, aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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), 
ellene szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
79/2018. (II.15.) határozata 

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a 2017. évi költségvetés és annak végrehajtásáról szóló rendelet 
módosítására. Itt egy határozati javaslat és egy rendelettervezet van előttünk. 
Szabó képviselő úr! Igen. Láttam, hogy ügyrendi is meg… Jó. Köszönöm. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot minősített többséggel, az 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), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), tartózkodott 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

80/2018. (II.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet - a 

Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet élelmezési kiadásai előirányzat hiányának 
biztosítását megalapozó - módosításának elfogadásáról 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jóváhagyja a 
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet előirányzat módosítását oly módon, hogy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 14. § (4) 
bekezdésében rögzített feltétel teljesítésétől eltérően a bruttó 20.121 E Ft összegű saját 
bevétel 100 %-át engedélyezi felhasználni az étkeztetési kiadások előirányzat 
növekménye forrásául.  

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
                a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 a pénzügyi bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                  közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet jelen módosításának időpontja 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a rendelettervezet megtárgyalására. Besztercei képviselő úré a szó. 
Csak szavaztunk volna. Az a költségvetési rendelet. Így van. Legyenek 
kedvesek akkor a…  
 
Krisztina, igen, legyél kedves elindítani! 
 

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, Szabó Zsolt, Sztankovics László), ellene szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), 
tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt) – megalkotta a 4/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetési tervének elfogadására 
Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 

                   Haraszti Julianna KIÉT elnök 
                   Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk a költségvetési terv, nem, de 2018. évi 
költségvetési terv… Egy pár percre megkérném alpolgármester urat, hogy vegye 
át az ülés vezetését. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:03 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Költségvetési tervvel kapcsolatban Besztercei Zsolt képviselő úr kért szót. 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Elnézést. Kérdéseim lennének a költségvetéshez, és akkor 
gondolom, erre majd fogok kapni valamilyen választ. A 3. számú mellékletben 
kölcsönök visszatérülésével kapcsolatosan, ugye 2017. évi tervben 235 millió 
forint volt betervezve, de ugye a várható teljesítés az 40 millió forint, azaz, amit 
tavaly beterveztek, annak a 17%-a valósult meg, tehát ennyi kölcsön térült 
vissza. Ennek ellenére 2018-as évi tervben dupla annyi kölcsön 
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visszatérülésével számolnak, tehát a 2017-es évi tervhez képest 103%-kal 
növelték a kölcsönök visszatérülését a ’18-as évi tervben. Kérdezném én, 
hogyha ’17-ben csak 40 millió forint, azaz az eredeti terv 17%-a teljesült, akkor 
mire alapozzák azt a gondolatot, hogy 103%-kal megemelve ezt a tervet az ’18-
ban fog teljesülni. Ugyanakkor a tulajdonosi bevételeknél is a 2017-es évi terv az 
512 millió volt, míg a teljesülés az 109,9. Tehát a tervnek a 21%-a teljesült csak 
a tulajdonosi bevételeknél. Ennek ellenére 2018-as tervezetben 591 millió 
szerepel, tehát a 2017-es évi eredeti tervnek a 15%-a a megemelt összege. 
Ugyanaz a kérdésem, hogyha ’17-ben, 2017-ben csak 21% realizálódott ezekből 
a bevételekből, akkor mire alapozzák azt, hogy az eredeti, tulajdonképpen 
hatszoros pénzt várnak nagyjából ahhoz képest, mint amennyi ’17-ben befolyt. 
Mi a valószínűsége annak, hogy ezek a pénzek be fognak jönni ’18-ban, ki 
gondolja úgy, hogy ez be fog jönni. Illetve, hogyha ne adj Isten, elmaradna 
valamilyen csoda folytán, akkor milyen egyéb terv van ennek a pótlására, hogy a 
terv, az ugye ne boruljon fel. Ugyanakkor kérdezném, hogy a tartalékoknál, amíg 
2017-ben másfélmilliárd forint volt azon a tartaléksoron, 2018-as évi tervben 
nulla. Tehát jelenleg a költségvetési terv nulla tartalékot ír a tartalék soron 2018-
ban. Várom erre is majd a választ, hogy ennek mi az oka. Illetve, hogyha 
nincsen tartaléka az önkormányzatnak, akkor ahogy be szokott jönni menet 
közben, év közben egy csomó javaslat a képviselőktől vagy éppen az 
önkormányzat más területéről, és a tartalékokból szokta fedezni az 
önkormányzat, amennyiben valóban nulla a tartalék, akkor ezekkel mi fog 
történni, azokkal a képviselői javaslatokkal, amik pénzbe kerülnek többek között. 
A beruházásoknál látom, hogy ugye a 255 milliós közvilágításunkhoz 2017-ben 
már nagyságrendileg 90 milliót még hozzátettünk, és 2018-ban pedig még 50 
millió forint szerepel közvilágítással kapcsolatos fejlesztésekre, illetve még 25 
millió gyalogátkelőhely megvilágításra. Tehát a 255 millióhoz 90-et már egyszer 
hozzátettünk, mert el lett tolva az a beruházás, és még 75-öt hozzá kívánnak 
tenni 2018-ban, ez már azért 165 millió. Tehát nagy valószínűséggel el fogjuk 
érni a toldozással-foldozással az eredeti projekt összeget, aminek ugye a 
városban sajnos látható eredménye van. Kérdezném azt is, hogy ugye a Modern 
Városok Program során, a beruházások megvalósulása során ugye jön az 
élményfürdő, az uszoda, Kézilabda Akadémia, stadion, Radari sporttelep, hogy a 
működtetés fenntartásával kapcsolatosan rendelkezik-e már az önkormányzat 
valamilyen számmal, hogy ezeknek a fenntartása, üzemeltetése mennyibe fog 
kerülni, és van-e erre forrás, vagy számítanak-e egyáltalán valahonnan ezzel 
kapcsolatban forrásra. Egyelőre, köszönöm, ennyi.  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Szabó Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én újfent 
szeretném, sajnos nem az első eset, amikor ez iránti sajnálatomat kell 
kifejeznem, hogy polgármester úr nem vesz részt a költségvetés vitáját. Volt már 
ilyen. Én sajnálom, hogy a város első polgáraként nem érdekli, hogy az ellenzéki 
képviselők mit gondolnak a város költségvetéséről. Szerintem ez jól illeszkedik 
abba a bohózatba, amit az előbb itt előadtak Szepesi Attila alpolgármester úrral. 
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De azért az látszik, azért az látszik, ahogyan azt Besztercei képviselő úr is 
mondta, hogy több százmillió forint az ára annak, hogy el lett tolva a közvilágítás. 
Tehát azért 2018-ban is a dunaújvárosi emberek erre nagyon csúnyán rá fognak 
fizetni. Úgyhogy minimum lenne, hogy polgármester úr most itt üljön, és vállalja 
ezt a városlakókkal szemben, hogy ennek a hibának mi az ára, amit újfent meg 
kell fizetni. Ha a költségvetésről még pár mondatot megengednek nekem, azt 
gondolom, hogy páratlan lehetőséggel játszanak el éppen most, hiszen a 
Modern Városok Programmal rengeteg támogatás kerül a városhoz, és én attól 
tartok, hogy Szepesi alpolgármester úr arról beszélt, hogy és akkor mi is volt a 
múltban, hogy pár tíz év, négy év, nyolc év múlva, ha még lesz 
önkormányzatiság, itt fogunk ülni, és valaki arról fog beszélni, hogy de hát 
emlékszünk arra, amikor a fideszesek megszavazták a Modern Városok 
Programban ezt meg azt, és közben meg nem gondolták át, hogy hogyan lesz 
ez fenntartva. Mert hogy nekem ezzel a költségvetéssel ez a legnagyobb 
problémám, hogy nem teremt új munkahelyeket, nem segíti azt, hogy a városban 
élő fiatalok itt a városban találhassanak boldogulást, fejlődést, boldogságot 
maguknak, hiszen Dunaújvárost egy városrésznyi fiatal hagyta el, annyian 
hagyták el ezt a várost ahányan a Római városrészben élnek, és hogyha nem 
teszünk valamit ennek a megállításáért, akkor még lehet, hogy ugyanannyian 
fognak elmenni, és Dunaújvárosból egy az unokáikat skype-on, unokáikkal 
skype-on találkozni tudó nagyszülők városa lesz. Én nagyon szeretném ezt 
elkerülni.  
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 10:09 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
Szabó Zsolt képviselő: 

 
Pontosan ezért én is azt kérdezném, hogy akkor hogyan számol a költségvetés 
azzal, hogy a Modern Városok Programban megvalósuló beruházásokat fenn 
tudja tartani, hiszen ezek közül sok hosszú távon is ráfizetéses lesz, és 
kérdezném polgármester urat, hogy akkor pontosan ön szerint ebben a 
költségvetésben milyen lépések valósulnak meg azért, hogy több munkahely 
teremtődjön, illetve akkor már polgármester urat megkérdezném arról is, hogy az 
előző önkormányzati választás előtt arról beszélt, hogy amint ön megválasztották 
egy több ezer fős munkahelyet teremtő kínai céggel fogják aláírni ezt a 
szerződést, ez a cég azóta sincsen, de hogy hogyan értékeli ön az elmúlt 
időszakot új munkahelyek teremtése tekintetében. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Barta képviselő úr! Öné a hozzászólás lehetősége! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is a 
kölcsönök visszafizetésével kapcsolatban szólalok föl. Azt jól látom már, hogy itt 
elsősorban a sportszervezetekre, illetve a Dunanettre vonatkozik ez a problémás 
rész. Én azt gondolom, hogy ahelyett, hogy mindig átpakolgatunk különböző 
dátumokat ezekre a visszafizetésekre, mindenki pontosan tisztában van azzal, 
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hogy ezek a kölcsönök, illetve akik éppen tartoznak az önkormányzat, milyen 
potenciállal rendelkeznek, és ahelyett, hogy különböző időpontokat módosítunk, 
legyen egy, szülessen egy olyan döntés, hogy igen, ennyi és ennyi a 
visszafizetendő összeg, erre szabjuk meg azt a határidőt, ami éppen 
megadható. A többit pedig akkor mondjuk azt, vagy hogy elegánsan akár 
engedjük el, akár legyen valami, de az, hogy hónapról hónapra minden 
közgyűlésen feljön egy olyan napirendi pont, amikor ezeknek a különböző 
kölcsönöknek a határidejét módosítjuk, én azt gondolom, hogy ezzel 
nevetségessé tesszük magunkat. Tehát Besztercei képviselő úr tökéletesen 
elmondta a számokat, jól látható, hogy nem teljesíthető, mégis megjelennek 
ebben a költségvetésben. Én azt gondolom, hogy egyszer és mindenkorra 
tényleg véget lehetne vetni annak, hogy igenis számszerűsíteni, hogy mennyi az, 
amire valóban lehet számítani, mik azok a potenciálok, amikkel ezek 
rendelkeznek, és akkor azokat megfelelő határidővel pedig behajtani. Köszönöm 
szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm. Pintér Attila elnök úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mindig ezzel szoktam kezdeni 
költségvetés témában, hogy hála a jó égnek, elkészült. Ez mindig nagy értéke 
ennek a történetnek, hogy határidőben beterjesztésre került. Ugye nem is tudnak 
nagyon mást csinálni, hiszen hogyha a költségvetés időben nem kerül 
elfogadásra, akkor ez bizony a normatív támogatásokat erősen befolyásolja, 
tehát ennek el kellett, hogy készüljön. Én a számokba nem szeretnék belemenni. 
Látszik, hogy túl van tolva az egész költségvetés, aminek alapvető oka az, hogy 
ugye a Modern Városok Program miatt rengeteg olyan támogatási összeg kerül 
be, hogy igazából ilyen szempontból összehasonlíthatatlan mind a tavalyi vagy 
az előző évi költségvetésekkel. Ugyanazt tudom elmondani, amit az első 
napirendnél, hogy egy csomó olyan új feladat kerül be az elkövetkező 
időszakban, nem biztos, hogy ebben az évben, lehet, hogy következő évektől, 
vagy ebben az évben, vagy csak egy része, ami tovább fogja terhelni a 
költségvetést, és ennek ma nem látszik a bevételi forrása, illetve a bevételi 
oldala. Bár ugye a hivatal jelezte, hogy dolgoznak azon, hogy ezt hogyan fogjuk 
majd üzemeltetni, ezeket a beruházásokat, de jó lett volna, hogyha mondjuk a 
döntések előtt már tudtuk volna ezeket. Itt az előzőekben említették képviselő-
társaim ezeket a kölcsönöket, amik ugye folyamatosan tologatjuk magunk előtt, 
és mindig kalkuláljuk, hogy majd visszafizetésre kerül. Hát, úgy ahogy a Szepesi 
alpolgármester úr ismeri a Dunanettnek a sztoriját, én meg ismerem ezeknek a 
kölcsönöknek a sztoriját. Nem is szeretnék belemenni. Tehát nagyjából 
borítékolható, hogy ezek a szervezetek, egyesületek nem fogják tudni kitermelni 
egyébként a támogatói pénzekből azokat az összegeket, hogy ez visszafizetésre 
kerüljön. Én egyébként javasoltam már azt is, hogy vezessük ki, és azt is, 
hogyha már egyszer betesszük, akkor legalább a másik oldalon ne kalkuláljunk 
vele, mert félre fog vinni minket. De igazából azért nincs jelentősége, mert ma 
Dunaújvárosban nem létezik olyan közgyűlés, ahol ne módosítanánk a 
költségvetési rendeletünket. Tehát gyakorlatilag ez egy iránymutatás az idei 



35 
 

évre, és szinte minden közgyűlésen hozzá szoktunk nyúlni, és folyamatosan 
alakítgatjuk annak megfelelően, hogy hogy alakulnak a bevételek, illetve milyen 
olyan váratlan kiadások jönnek. Úgyhogy köszönet a hivatal dolgozóinak, mert 
részt vettek ebben, hogy elkészült, egyébként nem tudjuk sajnos támogatni, 
senki nem ült le velünk egyeztetni, hogy mik a szándékok ezzel kapcsolatban. 
Így nem is látunk a számok mögé valójában, úgyhogy nem fogjuk tudni 
támogatni ezt a költségvetési rendeletet. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Tóth Kálmán bizottsági elnök úr! 

 
Tóth Kálmán képviselő: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én a közbiztonsági 
feladatokkal szeretnék egy kicsit részletesebben foglalkozni. Nagyon jónak 
tartom, hogy 19,12%-kal emelkedtek ezek a közbiztonsági feladatok, de egy 
kicsit átcsoportosítanám ezeket a kérdéseket. Nagyon szépen köszönöm, hogy a 
polgárőröknek így is ötszázezer forinttal több lett, mint a tavalyi évben volt, 
hárommillió forint volt, és most három és félmillió forint. De szeretném, hogyha 
ezt egy kicsit megemelnénk, mert az gondolom, hogy a polgárőrök elég nagy 
tevékenységet végeznek a szabadidejükben, úgyhogy ezt lehetne ötmillió 
forintra föltornázni átcsoportosítással. És ezt úgy tenném meg, hogy a térfigyelő 
rendszerből vennék el másfélmillió forintot. Nem hatvannyolcmillió forint lenne, 
hanem csak másfél millióval kevesebb lenne ez a feladat. A rendőrséget fogjuk 
megint támogatni húszmillió forinttal, amit úgy gondolom, hogy teljes mértékben 
egyetértek, csak egy kicsit megcímkézném ezt a rendőrség támogatását. A 
közgyűlés előtt szóba kerültek, hogy vannak itt körzeti megbízottak, de nem 
minden körzet rendelkezik körzeti megbízotti helyiségekkel. Úgyhogy ezeket a 
helyiségeket kéne kialakítani, hogy végre a polgárok együtt tudjanak találkozni a 
helyiségben. Több helyen van, már a Barátság városrészben, Kertvárosban meg 
a többiben. Újtelepen még nincs. Ha lehetne, úgy csoportosítanám, hogy 
alapvetően ebből a pénzből támogassuk a körzeti megbízotti helyiségek 
kialakítását. Nagyon szépen köszönöm. Ezt szerettem volna. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A konkrét kiadási sorok közötti átcsoportosítások a következők. Ez 
egy költségvetési terv, és annak ’18-as rendelete. Osztályvezető asszony! Nem, 
a negyedik napirendi pont a költségvetési terv, az ötödik az ez évi rendelet. 
Osztályvezető asszony! 
 

Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető: 
 
Igen. Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés! A negyedik napirendi pont, mint a címe is mutatja a költségvetési 
rendeletet megalapozó számok bemutatása és elfogadására vonatkozik, és 
maga a rendelet megalkotása az majd a következő napirendi pont lesz. Tehát, 
hogyha átcsoportosítási igény van, azt a következő napirendi pontnál lenne 
célszerű megfogalmazni, és akkor az elfogadásra kerülő költségvetési 
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rendeletbe azt már meg lehet tenni, vagy pedig a módosításba, attól függően, 
hogy most az eredetibe kívánja a közgyűlés végrehajtani, vagy pedig a javaslat 
arra vonatkozik, hogy az első módosításba kerüljön majd be ennek a tételnek a 
változása. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tehát akkor megkérem a képviselő urat, hogy a következő napirendi 
pontnál legyen kedves még egyszer megismételni. Úgy tudom, hogy hangzottak 
el kérdések, ezekre a kérdésekre írásban fognak a képviselő-társaim választ 
kapni. 
 
Aki a költségvetési tervet támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 
81/2018. (II.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetési tervének elfogadásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megtárgyalta a 2018. évi 

költségvetési tervadatokat tartalmazó előterjesztést és az abban foglaltakat a 
költségvetési rendelet-tervezet megalapozásául elfogadja.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy az Áht. 29/A §-ban 

meghatározott, a Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyletből 
származó kötelezettséget 2018. január 1-jén könyveiben nem tart nyilván. Ennek 
megfelelőn az Áht. 23. § (2) bekezdése g) pontja szerinti adatot a 2018. évi 
költségvetésében nem szerepeltet.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

    a polgármester 
Határidő: 2018. február 15. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy tudomásul bír arról, 

miszerint a költségvetési információk feldolgozása befejezéséig rögzített és a 
mérlegkészítés időpontjáig beérkező, előző évet terhelő kötelezettségek könyvelt 
összegének különbözete (beleértve a költségvetési szervek adatait is) a zárszámadás 
során, a maradvány elszámolásban kerül rendezésre.  Felkéri a Polgármestert, hogy a 
zárszámadási rendelet összeállításakor a maradvány elszámolást a tényleges 
kötelezettségek figyelembevételével állítsa össze. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

    a polgármester 
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      - az előterjesztés beterjesztéséért: 
    a jegyző 

      - az előterjesztés előkészítéséért: 
    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a zárszámadási rendelet összeállítása illetve közgyűlési elé 
                terjesztése 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendeletének 
megalkotására 
Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 

                   Haraszti Julianna KIÉT elnök 
                   Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ez évi költségvetési rendelet megalkotása. Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 
KIÉT-nek, a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsának az 
állásfoglalását megkapták az ülés előtt írásban. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Én szeretném indítványozni, hogy a Kortárs Művészeti 
Intézetet üzemeltető Modern Művészetért Közalapítványnak az általános tartalék 
terhére ötmillió forinttal emeljük a támogatását, hogy az idei évben is 
ugyanannyival működhessenek, mint tavaly, mert én indokolatlannak tartom ezt 
az ötmillió forintos csökkenést, ami az idei költségvetésbe be lett nekik árazva. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Akkor most tenném azt az 
indítványt, jó, hogy akkor a szereplő, a közbiztonsági feladatoknál szereplő 68 
millió forint, ami a térfigyelő rendszer bővítésére szolgálna, az 66,5 millió forint 
lenne, a polgárőrségek támogatására akkor ötmillió kerülne tervezésre, és itt 
szeretném akkor kérni, hogy akkor a rendőrkapitányság támogatásával alakítsuk 
ki a körzeti megbízott helyiségeket. Ebbe belefér a húszmillió forintba szerintem.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. 
 
Az alapítványi módosító javaslatról szavazunk először, amit Szabó képviselő úr 
mondott! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés Szabó Zsolt képviselő módosító javaslatát – mellette szavazott 5 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 
fő (Iván László), tartózkodott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics 
László) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

82/2018. (II.15.) határozata 
Szabó Zsolt képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Szabó Zsolt képviselő módosító javaslatát, 
mely szerint a 2018. évi kötségvetési rendeletben a Modern Művészetért Közalapítvány 
támogatását a közgyűlés – az általános tartalék terhére – 5 millió Ft-tal emelje meg, nem 
fogadta el.  

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
És Tóth Kálmán képviselő úr módosító indítványáról! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

83/2018. (II.15.) határozata 
Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Tóth Kálmán képviselő módosító javaslatát, 
mely szerint a 2018. évi költségvetési rendeletben a közbiztonsági feladatoknál szereplő, a 
térfigyelő rendszer bővítését szolgáló előirányzat 68,5 millió forint, továbbá a polgárőrségek 
támogatására biztosított előirányzat 5 millió forint legyen, nem fogadta el. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
És a rendelet egészéről, a költségvetési rendelet megalkotásáról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), ellene szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt), tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán) – megalkotta az 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Én köszönöm a pénzügyi osztály valamennyi munkatársának a munkáját, akik 
ebben részt vettek, illetve köszönöm a gazdasági alpolgármester kollega 
koordináló tevékenységét. 
 

6. Javaslat a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2018. évi szünidei étkeztetésének 
biztosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A dunaújvárosi rászoruló gyermekek ez évi szünidei étkeztetésének biztosítását 
tárgyaljuk. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
84/2018. (II.15.) határozata 

a 2018. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. évi szünidei 

ingyenes gyermekétkeztetést a tavaszi, nyári, őszi, téli szünetben biztosítja a 
rászoruló dunaújvárosi  
- hátrányos helyzetű és 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos 

helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek 

részére. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. évi nyári 

ingyenes gyermekétkezetést a dunaújvárosi bölcsődés és óvodás korú   
- hátrányos helyzetű, és 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan 
  hátrányos helyzetű gyermekek mellett  
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére az 

intézmény nyári zárva tartásának idejére biztosítja, abban az esetben, ha a gyermek 
2018. év augusztus hónapjában nem veszi igénybe az ügyeletes intézményben a 
bölcsődei, illetve óvodai ellátást.  
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. évi nyári 
ingyenes gyermekétkeztetést az iskoláskorú (általános, illetve középiskolás) 
gyermekek részére 2018. június 18-tól 2018. augusztus 31-éig tartó időszakban, 
összesen 54 munkanapon keresztül biztosítja. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a hátrányos helyzetű, illetve a 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek után járó központi költségvetési normatíva által nem fedezett 
összegre vonatkozó, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesülő gyermekek étkeztetésének forrását Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 
rendelet 4. melléklet 10. Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások sor terhére 
biztosítja utólagos elszámolás mellett. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                       
Határidő: 2019. január 15. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az egyes szünidei 

étkeztetések lebonyolítására a Gasztro-Life Kft., a Ceka & Csoki Bt., és a Kiss-
Proviant Kft-től elektronikus úton kér be árajánlatokat. 

6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az előterjesztés 1. számú 
mellékletében szereplő „Vállalkozási szerződést” és egyetért annak tartalmával. 

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

2018. év tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei étkeztetésére vonatkozó „Vállalkozási 
szerződést” az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelet szabályainak megtartásával a kiválasztott szolgáltatóval 
megkösse.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a szociális osztály vezetője 
Határidő: 2018. március 19.  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” 

elnevezésű beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 
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 

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

A Baracsi úti Arborétum beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok 
elvégzése. Itt egy új szerződéstervezetet kaptak az ülést megelőzőleg a 
közgyűlés tagjai. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

85/2018. (II.15.) határozata 
a TOP program keretében megvalósítandó „A Baracsi úti Arborétum” elnevezésű 

beruházások előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzésére 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG Zrt. 
gondoskodjon a TOP-6.1.4-16 pályázati felhívás keretében a „A Baracsi úti Arborétum 
fejlesztése”  beruházásának előkészítésével kapcsolatos engedélyes és kiviteli tervek 
elkészítéséről a határozat mellékleteként szereplő szerződéstervezet szerint, 
8.000.000, Ft + ÁFA, összesen bruttó 10.160.000,- Ft, azaz tízmillió-
egyszázhatvanezer forint vállalkozási díjért, mely a  2018. évi költségvetés terhére 
10.160.000,- Ft összeg kerül elszámolásra. 

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

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

 
 Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
 Határidő: - a tervezés megindítására: 2018. március 02. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalás összegét a támogatás megérkezéséig az Önkormányzat 
előfinanszírozza DMJV Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló rendelete 5. 
melléklet 23.3 TOP programok, dologi kiadások sorról történő átcsoportosítással 
biztosítja a 7.A melléklet 23.  Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló projektek 
kiadásai alcím alatt létrehozott új soron, „TOP-6.1.4-16 ” Baracsi úti Arborétum” 
elnevezéssel szerepelteti. 

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

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme 

tárgyában létrejött Támogatási 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 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

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

A labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában létrejött 
Támogatási Szerződés módosítását tárgyalja a közgyűlés. 
 
Hozzászólás hiányában legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

86/2018. (II.15.) határozata 
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában létrejött 

Támogatási Szerződés módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 864/2017. (XII.21.) határozata alapján a 

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése tárgyában a 2017. december 29-
én megkötött Támogatási Szerződést Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium módosította. A módosítás 
alapján a támogatási keretösszeg, mely ténylegesen a fejlesztésre fordítható forrás 
összege, 898.256.000,- Ft. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tudomással bír arról és elfogadja azt 

a célt, hogy a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 
törvény 1. számú melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetének 20 cím 
39 alcím 43 jogcímcsoport a Dunaújváros labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztése 
fejezeti kezelésű előirányzat terhére (ÁHT azonosító szám: 358617) vissza nem 
térítendő támogatásban (a továbbiakban: Támogatás) részesüljön mindösszesen 
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1.396.512.000 Ft, azaz egymilliárd-háromszázkilencvenhatmillió-ötszáztizenkettőezer 
forint összegben, mely magában foglalja az 1. pontban meghatározott támogatási 
összeget is. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul bír arról, hogy a Támogatási 

Szerződés 2. sz. módosítás 2. alcím 2.3. pontja szerint a támogatás lehívási 
kérelemének átfutási ideje végett 200.000.000,- Ft támogatási összeg utólag hívható 
le, ezért ezt az összegetaz önkormányzatnak saját forrásból meg kell előlegeznie. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett a jelen 

határozat mellékletét képező Támogatási Szerződés 2. számú módosításával egyet 
ért és abban foglaltakat tudomásul veszi. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 4. 

pontban elfogadott támogatási szerződés módosítás aláírására és ahhoz szükséges 
döntések meghozatalára. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. március 14. 

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

nevezett 200.000.000,-Ft önkormányzati saját forrást, valaminta 2. és 4. pontban 
meghatározott célkitűzés költségvetési kihatását a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól szóló 
rendeletébe építse be. 

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

9.  Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton 
való részvételhez szükséges módosított megállapodás aláírására  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

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

Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázatról már döntöttünk egy korábbi 
közgyűlésen, módosított megállapodás aláírására van szükség.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
87/2018. (II.15.) határozata 

a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázaton való részvételhez 
szükséges módosított megállapodás aláírásáról  

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást kössön Dunaújvárosi 
Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft-vel és DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési 
Nonprofit Zrt-vel a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” címmel 
megjelent pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtása, valamint a támogatási 
kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása érdekében. 

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

1. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek megfelelő - a határozati javaslat mellékletét képező - 
módosított konzorciumi megállapodást, valamint a támogatási kérelem benyújtásához, 
illetve a projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja. 

 
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. március 2. 

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

Kiss András igazgató úr jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, helyette 
Fenyvesi Szilvia gazdasági vezető képviselte a céget. 

 
10. Javaslat a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési 

eszközök módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés 
átruházására 
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Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Településrendezési eszközök módosítása során beérkezett véleményekkel 
kapcsolatos döntés átruházása című napirend. 
 
Önöké a döntés lehetősége! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
88/2018. (II.15.) határozata 

a településkép védelmi rendelettel kapcsolatos településrendezési eszközök 
módosítása során beérkezett véleményekkel kapcsolatos döntés átruházására 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a településkép védelmi rendelettel 

kapcsolatos településrendezési eszközök módosítása során beérkezett vélemények 
elfogadásával vagy el nem fogadásával kapcsolatos döntést átruházza a polgármesterre. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Polgármester, hogy a közgyűlés 

soron következő rendes ülésén tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott 
hatáskörben hozott döntéséről. 

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

véleményekkel kapcsolatos döntését az állami főépítész részére küldje meg. 
 

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

Határidő: 2018. február 28. 
 

11. Javaslat a logisztikai feladatok ellátására, a TOP programok keretében 
felújításra kerülő épületek vonatkozásában 
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 

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

Logisztikai feladatok ellátása a TOP-ban szereplő épületek vonatkozásában. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

89/2018. (II.15.) határozata 
 a logisztikai feladatok ellátására, a TOP  programok keretében felújításra kerülő 

épületek vonatkozásában 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a logisztikai feladatok 
ellátására, a TOP programok keretében felújításra kerülő épületek vonatkozásában 
Vállalkozási keretszerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel, 
(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) nettó 3.000.000,- Ft + ÁFA (bruttó: 3.810.000,- 
Ft) összegben. 

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló  rendelet 5b. 
mellékletének „Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából 
történő átcsoportosítás útján biztosítható, 
Az átcsoportosított összeg a 2018. évi költségvetési rendelet 5. melléklet 23. alcímében 
szerepló „TOP program dologi kiadás” előirányzati soron kerül rögzítésre.  

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

határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a határozat mellékletét képező 
Vállalkozási keretszerződést 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. március 05. 

 
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 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
            
12. Javaslat a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez 

többletforrás biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A DUNANETT Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez többletforrás 
biztosítása.  
 
A határozati javaslatról döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
90/2018. (II.15.) határozata 

a DUNANETT Nonprofit Kft. által végzett lomtalanítási tevékenységhez többletforrás 
biztosítására 

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

vállalkozási keretszerződést, bruttó 18.187.671,- Ft összegben megköti a DUNANETT 
Nonprofit Kft.-vel. 

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

közigazgatási területén végzett lomtalanítási feladatok ellátásához szükséges bruttó 
18.187.671,- Ft fedezetet a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletében biztosítja.  

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

DUNANETT Nonprofit Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott vállalkozási keretszerződést 
írja alá.  

 
 Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                  a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  2018. február 28. 
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4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendők 
elvégzéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
Határidő: a szerződés aláírásával egyidejűleg 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

13. Javaslat 2018. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények 
és kosarak ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak ürítésére vontakozó 
keretszerződés megkötése az idei költségvetési évre, naptári évre.  
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

91/2018. (II.15.) határozata 
2018. április-december hónapokra a közterületi hulladékgyűjtő edények és kosarak 

ürítésére vonatkozó vállalkozási keretszerződés megkötésére 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 1. számú mellékletét képező 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási keretszerződést, bruttó 66.367.526,- Ft 
összegben megköti a Dunanett Nonprofit Kft.-vel. 

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

területén végzett közfeladatok ellátására bruttó 66.367.526,- Ft-ot hagy jóvá, mely 
kötelezettségvállalás fedezetét a 2018. évi költségvetésben biztosítja. 

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

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

Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
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              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. február 28. 

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

gondoskodjon kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendők 
elvégzéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
Határidő: a szerződés aláírásával egyidejűleg 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
14. Javaslat a volt Zöld Rendelő környékén lévő új parkolóhelyek kialakításáról 

szóló képviselői indítvány megtárgyalására 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A volt Zöld Rendelő, Barta képviselő úr képviselői indítványa, bocsásson meg, 
ne nyomja meg az ügyrendit, mert előbb mindenképpen az indítványozó 
képviselőt kell megkérdeznem, szeretném megkérdezni, hogy kívánja-e szóban 
kiegészíteni a képviselői indítványát. Köszönöm. Most az öné a hozzászólás 
lehetősége! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm szépen a szót. Én egy 
módosító indítvánnyal élnék, amit természetesen egyeztettem mindenkivel és az 
összes képviselő-társammal, hogy ezt a Zöld Rendelő környékén lévő 
kialakítandó parkolóhelyeket módosítsuk olyan szinten, hogy az egész városban 
mérjük fel ezt a lehetőséget, az összes körzetben. Ugyanis ezt a múlt 
közgyűlésen, meg azelőtt, meg azelőtt is tárgyaltuk már, már nagyon sokszor, 
illetve ahogy megnézték a képviselő-társaim, a tizenötösben is, a következő 
napirendben is erről lesz szó. Én annyit kérnék, hogy abban módosítsunk, hogy 
ez az egész városra kiterjedő legyen. Nézzük meg, és mérjük fel, hogy milyen 
lehetőségeink vannak, hiszen ez egy visszatérő probléma, ez jelenleg is, illetve 
előbb-utóbb én arra kérném a szakosztályokat, már sportról beszélünk, tehát a 
megfelelő osztályokat, hogy csináljunk egy olyan koncepciót, habár Szepesi 
alpolgármester úr nem fog neki örülni, hogy hogy tudunk esetleg mélygarázsokat 
vagy egyéb létesítményeket létrehozni. Ugyanis el fogjuk érni a határt. Ezt már 
egyeztettünk Szabó Imre főépítésszel, el fogjuk érni a határainkat, és nem 
fogunk tudunk parkolóhelyeket létesíteni, ugyanis ugyanolyan fontos a zöld 
területnek a megléte, mint a parkolóké. Ugye itt folyamatos viták alakultak ki. 
Úgyhogy nem rabolnám tovább a szót, én azt kérném, ha elfogadják, hogy lenne 
egy módosító indítványom, hogy ne csak a Zöld Rendelő területére, hanem az 
egész városban tegyük ezt meg. Köszönöm szépen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Ennek nemcsak az alpolgármester nem örül, én sem. És nem a tárgya miatt, 
hanem az egyeztetés hiánya miatt, mert nem tudtunk. A módosító indítványát 
hova kívánja beilleszteni? Mert ez egy képviselői indítvány, magyarul a képviselő 
úr az, aki ha ezt elfogadja, akkor bekerülhet ebbe a határozati javaslatba.  
 

Barta Endre képviselő: 
 
Azért nem kértem szót az előbb, mert egyeztettem már Iván képviselő úrral, 
természetesen elfogadom, és természetesen támogatom ezt a módosítást, 
hiszen valóban egy városi problémáról van szó. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Valami itt alakul. Kialakulóban van. Jó. Hova illeszthető ez be? Petánszki 
osztályvezető úr! Ez hova illeszthető be, ez az Iván képviselő úr féle felvetés 
ebbe az indítványba? 
 

Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az első pontba illeszthető be a Zöld 
Rendelő helyére akkor az egész városra terjedne ki a felmérés. Azt javasolnám, 
hogy ezzel egyidejűleg viszont a második pontot egyelőre törölje a közgyűlés, 
mert akkor felmérés készüljön először, és majd azt követően a kialakításnak a 
folyamata az egy másik kérdés lenne. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Csak akkor töröljük, ha az indítványt benyújtó képviselő ezt elfogadja, hiszen ez 
nem az a határozati javaslat, ami csak úgy általában idekerül, ez egy 
képviselőnek a képviselői indítványa. Tehát ön azt el tudja fogadni, amit most a 
Petánszki doktor mondott? 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Igen, elfogadom. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. És akkor így átalakult a határozati javaslatunk, amely egy pontból áll. 
Hingyi képviselő úr! Véletlenül nyomott gombot? Mondja gyorsan! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Elnézést! Polgármester Úr! De mivel hogy ennél a témánál 
vagyunk a parkoló ügyében, és nem mehetek el amellett, hogy a képviselő-
társam felvetette, és egyetértek azzal, hogy parkolók építése minden körzetben 
kerüljön megépítésre, de szeretnék egy olyan ellenpéldát mondani, amivel most 
a városvezetés osztályai foglalkoztak vele, ugyanis nálam a Tavasz utca 
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páratlan oldala részéről lakossági aláírást gyűjtöttek, hogy nem kérik a parkolók. 
Tehát én azért szeretném ezt figyelmükbe ajánlani, amikor kivizsgálják, vegyék 
figyelembe majd azt is, hogy az ott élő lakók aláírással támasztják alá, hogy 
kérik, nem kérik, mielőtt olyan költségeket költünk el, vagy terveztetünk meg, ami 
viszont viszi a költségvetésünket, mert itt nagy felháborodás volt, hogy parkolót 
akarunk építeni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ugye a részletekben van az ördög, tehát magyarul most itt egy elvi dolog van, 
van egy képviselői indítvány. Nyilván a hivatallal együttműködve, bevonva a 
jobbikos képviselő urat, bevonva a különböző körzetek egyéni képviselőit ennek 
majd nyilván vissza kell, de most ez most ennek nem tárgya. 
 
Aki elfogadja a képviselői indítványt, az kérem, a módosult szöveg szerint, az 
igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

92/2018. (II.15.) határozata 
a volt Zöld Rendelő környékén lévő új parkolóhelyek kialakításáról szóló 

képviselői indítvány megtárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítást ad Dunaújváros közigazgatási 
területének feltérképezésére további parkolóhelyek kialakításának lehetőségét 
megvizsgálandó. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: folyamatos 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés ezt elfogadta egyhangúlag, ezt tessék valamilyen 
történelemkönyvbe följegyezni. 
 

15. Javaslat Dunaújváros területén a Dózsa György út – Szórád Márton út – 
Táncsics M. út által határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó 
tervek elkészítésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend a Dózsa – Szórád – Táncsics által határolt területre 
vonatkozó, nem területre, további parkolók megépítésére vonatkozó tervek 
elkészítése című napirend. 
 
Döntésre kerül sor! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

93/2018. (II.15.) határozata 
Dunaújváros területén a Dózsa György út - Szórád Márton út – Táncsics M. út által 
határolt területre további parkolók megépítésére vonatkozó tervek elkészítéséről 

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

Dózsa György út - Szórád Márton út – Táncsics M. út által határolt területre további 
parkolók megépítésére vonatkozó terveket bruttó 2.760.821,-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 „Szórád 
Márton út parkoló tervezése II. ütem” szakfeladaton fedezetet biztosít.  

 
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 28. 

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

szereplő kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a jegyző 
              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a 2018. évi költségvetés első módosítása 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

16.  Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. módosítása /2018. január – 
március hónap/ megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Közfeladatok ellátására vonatkozó szerződés 1. számú módosítása. Ez az első 
negyedévre vonatkozó szerződés. Minősített többséget igényel a döntéshozatal. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
94/2018. (II.15.) határozata 

a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 
szolgáltatási szerződés /2018. január-március/ 1. sz. módosítás megkötéséről 

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

Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörű 
Részvénytársaság által 2018. január 4-én megkötött a 2018. január-március hónapokra 
szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását a VIII. során szereplő 
előirányzat 4.000.000,- Ft emelésével, jóváhagyja. 

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
önkormányzati rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének „Folyamatban lévő 
kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján 
biztosítja, a költségvetés 5. számú melléklet 4. „Környezet-egészségügy” 3. dologi 
kiadások elnevezésű sorra 4.000.000,- Ft összegben. 

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

pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel 2018. 
január-március hónapra szóló szolgáltatási keretszerződés 1. számú módosítását írja 
alá, továbbá jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
              a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztály 
                a költségvetési és pénzügyi osztály 
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 következő módosítása során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
           a jegyző 
         - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
         - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
           a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:   - a 2018. évi költségvetés tervezése 
             - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
                    a szerződés aláírásával egyidőben 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
17. Javaslat DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási keretszerződés – 2018. április–december hónap – 
megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Majd a második negyedév, bocsánat, a második negyedévtől év végéig 
szolgáltatási keretszerződés megkötése szintén közfeladatok ellátására.  
 
A határozati javaslatról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
95/2018. (II.15.) határozata 

DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási 
szerződés -2018. április-december hónap- megkötéséről 

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

közfeladatok 2018. április-december hónapban történő ellátására bruttó 810.117.848,- 
Ft összegben a DVG Zrt.-vel a határozat mellékletét képező szolgáltatási 
keretszerződést köt. 

 
2.)  A szerződés I. (Erdőfenntartás, erdészeti munkák), II. (Parkfenntartás, városi parkok 

zöldterületek fenntartása), X. (köztéri műtárgyak és berendezések karbantartása), XI. 
(Köztéri játszóeszközök karbantartása), XIII. (Ünnepi zászlózás), XIV. (Út és 
járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása), XV. (Közúti tartozékok karbantartása), 
XVI. (Hidak karbantartása buszmegállók üvegezése), XXII. Dr. Molnár László 
emlékpark fenntartási munkái), XXIV. (Sportpályák berendezéseinek javítása, pótlása) 
sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet 5. mellékletének 2. 
számú Városüzemeltetés alcím alatt szereplő dologi kiadások előirányzat sora, 
valamint 372.793,- Ft többletfedezetet biztosít az 5.b melléklet „Folyamatban lévő 
kötelezettségvállalás tartaléka” soráról történő átcsoportosítás útján. 

 
3.)  A szerződés XXV. (Védmű zöldterületeinek gondozása, fenntartása, telephely 

üzemeltetés, Duna-parti játszótér üzemeltetése), XXVI. (Partvédelmi feladatok), XVII. 
(Közkifolyók üzemeltetése), XXVII. (Zárt és nyitott elválasztott rendszerű csapadék 
csatornák javítása, karbantartása) sorokat érintő kötelezettségvállalásra Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló rendelet 5. mellékletének a 3. számú Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás alcím alatt szereplő dologi kiadások előirányzat során biztosított. 

 
4.)  A szerződés III. (Hó és síkosság mentesítés), IV. (Közterületek tisztán tartása, kézi út 

és járdatisztítás), VII. (Köztéri hulladékgyűjtő edények karbantartása, pótlása), VIII. 
(Egyéb köztisztasági feladatok, szemét konténerbe rakodása), XX. (Utak 
pormentesítése), XXIII. (Közúti baleset utáni takarítás)  sorokat érintő 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló  rendelet 5. mellékletének a 4. számú 
Környezet-egészségügy alcím alatt szereplő dologi kiadások előirányzat során 
biztosított. 

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

DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 2018. 
április-december hónapra szóló szolgáltatási keretszerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
             a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2018. március 30. 
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6.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
foglalt kötelezettségvállalást a 2-4. pontban foglaltaknak megfelelően a 2018. évi 
költségvetési rendelet következő módosítása során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
             a jegyző 
           - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
             a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
           - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének 
                előkészítéséért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a 2018. évi költségvetés tervezése 
             - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés  
                  aláírásával egy időben 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
18. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

közbeszerzési terve elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közbeszerzési terv elfogadása, amely az idei évre vonatkozik. 
 
Erről legyenek kedvesek 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
96/2018. (II.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi közbeszerzési tervéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évre vonatkozó – a határozat mellékletét képező – közbeszerzési 
tervét elfogadja, egyúttal elrendeli a Kbt. 43. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, valamint az 
elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) kormányrendelet 
7. § (5) bekezdése szerinti közzétételét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
 



57 
 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közbeszerzési ügyintéző 
Határidő: - a közzétételre 2018. március 31. 

- a közzététel időtartama a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
közzétételének időpontjáig tart. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
19. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó 
ajánlatok értékelésére, a nyertes kiválasztására, valamint a megbízási szerződés 
tervezetének jóváhagyására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Közbeszerzési feladatok, tanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok 
értékelése, a nyertes kiválasztása. 
 
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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

97/2018. (II.15.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására vonatkozó ajánlatok értékeléséről, 
a nyertes kiválasztásáról, valamint 

a megbízási szerződés-tervezetének jóváhagyásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros MJV Önkormányzata 
részére „felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátása” 
tevékenység elvégzésével – mint legkedvezőbb ajánlatot tevőt – az Ész-Ker 
Szolgáltató és Kereskedelmi Zrt.-t (1026 Budapest, Pasaréti út 83.) bízza meg 
850.000,- Ft + ÁFA/hó, mindösszesen havi bruttó 1.079.500,- Ft megbízási díjért 
2018. május 10. - 2020. május 9. közötti időtartamban. 
 

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Városüzemeltetési és 
Beruházási Osztály vezetőjét a határozat közlésére, továbbá a szerződés 
előkészítésével kapcsolatos teendők elvégzésére. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. május 9. 
 

3. A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásból a 2018. évet terhelően Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló rendeletének 5. mellékletének 18. „Helyi közügyek igazgatási 
és egyéb kiadásai” elnevezésű feladatsoron fedezetet biztosít.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

      a polgármester 
    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  

Határidő: folyamatos 
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy a 
szerződés időtartama alatt, szolgáltatás ellátásához szükséges fedezetet az 
Önkormányzat 2019.-2020. évi költségvetéseiben biztosítja. 

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

jelzett kötelezettségvállalást a 2019. évi és 2020. 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 városüzemeltetési és beruházási osztályvezető  
                  - a költségvetés tervezéséért: 

                      a jegyző 
                          - a költségvetés tervezésének előkészítésében való 
                            közreműködésért: 

            a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   
Határidő: 2019. és 2020. évi önkormányzati költségvetés tervezésének 
                időpontja 

 
20.  Javaslat Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
98/2018. (II.15.) határozata 

Dunaújváros közterületi fasorainak növényvédelmi munkáira 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat 5. számú mellékletét képező 

üzemeltetési szerződést, bruttó 5.189.778,- Ft összegben megköti a Hortobágy Kft.-
vel. 

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

Hortobágy Kft.-vel az 1. pontban jóváhagyott vállalkozási szerződést írja alá. 
 

Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
                 a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. február 20. 

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

közterületi fasorainak növényvédelmi munkáinak fedezete bruttó 5.189.778,-Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetése 5. mellékletének  Városüzemeltetés feladatsor dologi kiadások sorában 
biztosítja. 

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

foglalt kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendők 
elvégzéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért 

   a jegyző 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
     Határidő: - a szerződés aláírásával egyidejűleg 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
21. Javaslat „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 

védekezési munkák ellátása” 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 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési munkák ellátása 
közbeszerzés eredmény megállapítása.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
99/2018. (II.15.) határozata 

„Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni védekezési 
munkák ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 800/2107. (XII.14.) határozatával 

támogatta „Dunaújváros közterületein rágcsálók, valamint fürkészdarázs elleni 
védekezési munkák ellátása” tárgyú a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részének vonatkozásában a 
ROXIN GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, 
Vasmű út 19. 4/3) ajánlattevő által benyújtott ajánlat  érvényes, vele szemben nem áll 
fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a 
Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 1. részének vonatkozásában a 
közbeszerzési eljárás eredményes. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően támogatja a közbeszerzési eljárás 1. részének vonatkozásában a szerződés 
megkötését a ROXIN GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 
Dunaújváros, Vasmű út 19. 4/3) ajánlattevő ajánlattevővel, tekintettel arra, hogy ő tette 
a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 2. részének vonatkozásában a 
ROXIN GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 Dunaújváros, 
Vasmű út 19. 4/3) ajánlattevő által benyújtott ajánlat  érvényes, vele szemben nem áll 
fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – különösen a 
Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 



61 
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás 2. részének vonatkozásában a 
közbeszerzési eljárás eredményes. 
 

7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás lefolytatását 
követően támogatja a közbeszerzési eljárás 2. részének vonatkozásában a szerződés 
megkötését a ROXIN GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2400 
Dunaújváros, Vasmű út 19. 4/3) ajánlattevő ajánlattevővel, tekintettel arra, hogy ő tette 
a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

 
8. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt közbeszerzési 

eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Roxin Group Kft. (Székhelye: 2400 
Dunaújváros, Vasmű út 19.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó 
gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a 
kapcsolódó szerződés aláírására. 
A nyertes ajánlat összege az eljárás 1. részének vonatkozásában nettó 1.354.000,- 
Ft/hó +Áfa, összesen bruttó 1.719.580,- Ft /hó, folyamatos havi teljesítéssel.  
A nyertes ajánlat összege az eljárás 2. részének vonatkozásában nettó 1.200.000,- 
Ft/hó + Áfa, mindösszesen bruttó 1.524.000,- Ft/hó évente 5 alkalommal történő 
teljesítéssel. 

 
9. Az 8. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 800/2017. (XII.14.) határozatával kötelezettséget vállalt. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  a szerződés aláírására 2018. március 1. 
 
22.  Javaslat a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújításhoz 

kapcsolódó kiegészítő munkák elvégzésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújítás, kiegészítő munkák 
elvégzése a DVG Zrt. részéről. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
100/2018. (II.15.) határozata 

a Petőfi Sándor Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 
kiegészítő munkák elvégzésére  

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

Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó kiegészítő munkák 
elvégzését bruttó 32.755.281,- Ft vállalkozói díjért a DVG Zrt.-től megrendeli. 

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

Jogú  Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban rendelet) 7.b melléklet,1. 
Városfejlesztés cím, „Iskolák felújítása” soron lévő összeg felhasználásával 
biztosítható. 

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

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

     
    Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő:   2018. március 01. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
23. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és 

utólagos vízszigetelési munkáinak kivitelezésére 
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 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Vasvári Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólag 
vízszigetelési munkáinak kivitelezése. 
 
A közgyűlés dönt! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 15 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
101/2018. (II.15.) határozata 

a Vasvári Pál Általános Iskola melléképületének alapstabilizációs és 
utólagos vízszigetelési munkáinak kivitelezéséről 

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

Általános  Iskola melléképületének alapstabilizációs és utólagos vízszigetelési 
munkáit 4.490.600,- Ft + ÁFA azaz bruttó 5.703.062,- Ft összegben a DVG Zrt.-vel  
(2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) készítteti el. 

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

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet (továbbiakban rendelet) tervezete 7.b melléklet, 1. Városfejlesztés cím, 
„Iskolák felújítása” soron lévő összegből biztosítja. 

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

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

     
    Felelős:    -  a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő:  2018. március 1. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
24.  Javaslat a Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére 

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

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

Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építése. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

102/2018. (II.15.) határozata 
a  Zengő-Bongó Bölcsődében akadálymentes rámpa építésére 
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1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Zengő-Bongó 
Bölcsődében az akadálymentes rámpa építésével bruttó 9.427.242,- Ft összegben a 
DVG Zrt.-t bízza meg. 

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

Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól  szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban rendelet) 
figyelembevételével a  következők szerint biztosítható: 
7.a melléklet, 1. Városfejlesztés cím, „Bölcsődék beruházási feladatok” br. 9.000.000,- 
Ft összegű sor teljes felhasználásával és a 2018. évi költségvetési rendelet 5b. 
melléklet  „Folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka” előirányzat sor br. 
427.242,- Ft  átcsoportosításával. 
Az átcsoportosított összeg a „Bölcsődék beruházási feladatok” sor előirányzati 
összegét növeli. 
      

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási szerződést a 
DVG Zrt.-vel írja alá. 

     
    Felelős:  -  a határozat végrehajtásáért: 

         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
 Határidő:  2018. március 1. 
 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
szereplő kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 2018. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosítása során vegye figyelembe.  

   
Felelős:  - a  határozat végrehajtásáért: 

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

     Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja                
     

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

25. Javaslat a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 
Tagintézménye diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatására 
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:  Farkas Márta, a „Szilágyi” Alapítvány kuratóriumi elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Szilágyi Erzsébet Általános Iskola kérelme nyelvi táborban való résztvétel 
támogatására. Felhívom szíves figyelmüket, a határozati javaslat egy „A”, 
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támogató, és egy „B”, elutasító változatot tartalmaz. Előbb az „A”-ról döntünk. 
Csak azt nem értem, ezt miért nem a szokásos pályázati formában nyújtotta be 
az intézmény. Miért kerül elénk, jegyző asszony, egyedi kérelemként? Hiszen az 
intézmények – támogatom – én mint elvet kérdezem, hiszen az intézmények 
számára ugye lehetőség van szokásos pályázatokra. Ezt nem bántólag 
mondom, csak nem értem, hogy miért tárgyaljuk külön. Értem. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! „A” változat! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
103/2018. (II.15.) határozata 

a Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye 
diákjai nyelvi táborban való részvételének támogatásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dózsa György Általános Iskola 

Szilágyi Erzsébet Tagintézménye diákjai horvátországi nyelvi táborban való 
részvételének támogatására 400.000,- forint, azaz négyszázezer forint vissza nem 
térítendő támogatást nyújt. A támogatást a Szilágyi Alapítvány (2400 Dunaújváros, 
Bercsényi M. u. 10.) kapja. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendelete 5. b melléklet „Folyamatban lévő kötelezettségvállalás 
tartaléka” előirányzatában 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 Szilágyi Alapítvány-nyal a határozat mellékletét képező 
céltámogatási szerződést írja alá, továbbá felkéri, hogy intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
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 28. 
      - a szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 45 nap 
      - a pénzügyi teljesítésre: 2018. május 4.  
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

foglalt döntést a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat a 2018. évi 
költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye figyelembe. 
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Felelős:   - a költségvetés módosításáért: 
       a jegyző 
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2018. évi költségvetés következő módosításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
26. Javaslat a József Attila Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 2018. évi 

munkatervének jóváhagyására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Éva, a József Attila Könyvtár igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A könyvtár tavalyi beszámolója, ez évi munkaterve. Üdvözlöm igazgató 
asszonyt. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
104/2018. (II.15.) határozata 

a József Attila Könyvtár 2017. évi beszámolójának és 
2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a József Attila Könyvtár 

2017. évi, a határozat 1. számú mellékletét képező beszámolóját. 
 

Felelős:   - a határozat közléséért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 

   Határidő:   2018. február 23. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a József Attila Könyvtár 
2018. évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 

   Határidő:   2018. február 23. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a József Attila Könyvtár 
igazgatóját, hogy az intézmény 1. ponttal elfogadott 2017. évi beszámolóját és a 2. 
ponttal elfogadott 2018. évi munkatervét küldje meg a megyei hatókörű városi 
könyvtár részére. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 

                 a polgármester  
               - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
               - a határozat végrehajtásáért: 
                 a József Attila Könyvtár igazgatója 

Határidő:   a határozat közlésére:  2018. február 23. 
                  a határozat végrehajtására: 2018. február 28. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27. Javaslat az Intercisa Múzeum 2017. évi beszámolójának és 2018. évi 

munkatervének jóváhagyására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Farkas Lajos, az Intercisa Múzeum igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A múzeum hasonló napirendje. Nem látom az igazgató urat, korábban itt volt, 
csak elbújt.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Cserna Gábor, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

105/2018. (II.15.) határozata 
az Intercisa Múzeum 2017. évi beszámolójának és 

2018. évi munkatervének jóváhagyásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 2017. 

évi, a határozat 1. számú mellékletét képező munkajelentését. 
 

Felelős:  - a határozat közléséért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 

   Határidő:  2018. február 28. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja az Intercisa Múzeum 2018. 
évi, a határozat 2. számú mellékletét képező munkatervét. 

 
Felelős:   - a határozat közléséért: 

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

Határidő:   2018. február 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Mind a kettő intézménnyel egy-egy mondatot szeretnék elmondani – a közgyűlés 
elfogadta –, amely mondat egyébként azonos, és az évértékelőmben is 
elhangzott, hogy én nagyon magasra értékelem, és akkor ugye hozzáteszem 
még az Őze Áron igazgató úr által vezetett Bartókot is, mind a múzeumban, 
mind a múzeumnak, mind pedig a könyvtárnak a munkáját, illetve az abban 
bekövetkezett, az elmúlt években bekövetkezett minőségi változást.  

 
28. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 1 fő 

takarítói álláshely engedélyezésére 
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:  Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
 igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend, Bartók Kamaraszínház 1 fő álláshely engedélyezése.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
106/2018. (II.15.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza intézménynél 
1 fő takarítói álláshely engedélyezéséről  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. március 1-jétől a Bartók 

Kamaraszínház és Művészetek Háza engedélyezett létszámát 1 fő takarítói 
álláshellyel megemeli, egyúttal az intézmény 2018. évi finanszírozását a 
létszámbővítéshez kapcsolódó 2.128.586,- Ft (személyi juttatás + munkáltatót terhelő 
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szociális hozzájárulási adó + dologi kiadások) összeggel megemeli, melynek forrását 
a 5/2018. (II.16.) költségvetési rendelet 5.b melléklet „Intézményi tartalék” soráról 
biztosítja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évben a fenntartásában lévő 

Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza (2400 Dunaújváros, Bartók tér 1.) 
engedélyezett közalkalmazotti létszámát 34 főben állapítja meg. 

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

foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetési rendeletének következő módosítása során vegye figyelembe. 

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

 Határidő:   a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosításának 
                       időpontja 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Bartók Kamaraszínház és 

Művészetek Háza igazgatóját, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően 
módosítsa az intézmény dokumentumait. 

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
Határidő:  2018. május 31. 

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

határozatot küldje meg a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza igazgatója 
részére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  

                a polgármester       
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   a határozat közlésére: 2018. február 28. 

 
29.  Javaslat a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” – 

autizmus világnapja programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, 
valamint a támogatási szerződés módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A „Ragyogj kékben” programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, hiszen 
a rendezvény április hónapban lesz az ez évi, ugye mindig az autizmus 
világnapján, én magam is örömmel veszek részt. Meg is kaptam a meghívót.  
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Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
107/2018. (II.15.) határozata 

a Jószolgálati Otthon Közalapítvány részére „Ragyogj kékben” - autizmus világnapja 
programra nyújtott támogatás elszámolási határideje, valamint a támogatási szerződés 

módosításáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 359/2017. (V.18.) 
határozata alapján a Jószolgálati Otthon Közalapítvánnyal 2017. június 6-án 
megkötött támogatási szerződés 

 a.) 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon: 
 „5.2. A támogatás felhasználásának  

kezdő időpontja: a támogatásról szóló döntés időpontja 
 véghatárideje: 2018. április 10.” 
 
      b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2018. április 16-ára 

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

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

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért  

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

Határidő:   2018. február 28. 
 

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

Üdvözlöm Kecskés Rózsa díszpolgárunkat, az intézmény vezetőjét.  
 

30. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében 
előzetes döntés meghozatalára 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Mezeiné Kalász Henrietta körzeti ápoló 
                    Dr. Majorosi Emese orvos 
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                    Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a FMKH DJH népegészségügyi osztály 
                    osztályvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
15-ös háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében előzetes döntés 
meghozatala. Osztályvezető asszony! Ugye ennél van itt a doktornő? Legyen 
kedves, osztályvezető asszony, bemutatni a doktornőt! Én tudom, nekem 
bemutatta, csak a közgyűlésnek. 
 

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A doktornő dr. Majorosi Emese, aki 
Törökbálintról fog hozzánk járni. Pillanatnyilag még a szakvizsgáját fogja 
elvégezni, ezért fog sor kerülni arra a szerződéses konstrukcióra, amit az 
előterjesztésben bemutattunk. A doktornőnek megmutattuk a körzetet, 
elmondtuk a körzet sajátosságait. Nagyon tetszett neki, és nagyon bízunk 
benne, hogy a jövőben egy fiatal, agilis orvossal fogunk gazdagodni. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Csinos háziorvosokat tudja támogatni önkormányzatunk. Isten hozta a városban, 
doktornő! Sok sikert kívánok, eredményes munkát! 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

108/2018. (II.15.) határozata 
a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosi ellátása érdekében 

előzetes döntés meghozataláról  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelenleg betöltetlen dunaújvárosi 15. 

számú felnőtt háziorvosi körzetnek háziorvossal való folyamatos ellátása érdekében 
kifejezi részvételi szándékát az Állai Egészségügyi Ellátó Központ 
Praxisprogramjában.   

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a praxisprogramban való részvételhez 

szükséges „Szerződés helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására” megnevezésű 
szerződésben foglaltakat megismerte és felkéri a polgármestert, hogy azt az Állami 
Egészségügyi Ellátó Központtal a szerződést e határozat 1. számú melléklete szerinti 
tartalommal kösse meg, a programban való részvételre alkalmas jelentkező esetén. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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        a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő:   a programban való részvételre alkalmas jelentkező esetén 
                  haladéktalanul 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a dunaújvárosi, 

helyettesítéssel ellátott 15. számú felnőtt háziorvosi körzet folyamatos ellátására a 
jelentkező dr. Majorosi Emese és felhatalmazza a polgármestert, hogy intézkedjék a 
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok beszerzése és a szerződéskötésnek 
az önkormányzat részéről szükséges feltételek (mentor, helyettesítő orvos, ápolóval 
való új szerződés megkötése) érdekében. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő:   legkésőbb a finanszírozási szerződés megkötésének időpontja 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a 15. számú felnőtt 
háziorvosi körzet ápolói feladatainak ellátására vonatkozó – a jelen határozat 2. 
számú mellékletét képező – megbízási szerződést. A kötelezettségvállalás fedezetét 
az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól átadott finanszírozás biztosítja. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: a polgármester 

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő:   2018. március 9. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

31.  Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának 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:  Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke 
                   Bene Vera, a Dunaferr SE úszó szakosztályának vezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatása. Felhívom 
figyelmüket, hogy a határozati javaslat egy „A” és egy „B” változatot tartalmaz. 
Az „A” a támogató, a „B” részben elutasító. 
 
Aki támogatja az „A” változatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 15 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
109/2018. (II.15.) határozata  

a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése eltekint a pályázat benyújtásának 
kötelezettségétől, és a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztálya (2400 
Dunaújváros, Eszperantó út 4.)  részére bruttó 2.000.000,- Ft, azaz bruttó Kettőmillió 
forint támogatást nyújt a Győrben 2018.02.28.-2018.03.03. között megrendezésre 
kerülő Arany Üst Nemzetközi Úszóversenyen való részvételének költségeihez 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 Dunaferr Sportegyesülettel 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. 

 
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 
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5.c. melléklet sport célok és feladatok sportfeladatokra felosztható keret előirányzat 
sora terhére vegye figyelembe, 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.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Sikerült zavarba hozni a doktornőt, mert már el is futott. 
 

32. Javaslat a Dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és 
támogatási szerződés módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk sportszervezeteinkkel kötött kölcsönszerződés 
módosítása. Egy I. és II. határozati javaslatot tárgyal a közgyűlés. A I. a 
Pálhalma Agrospeciál Sportegyesületre vonatkozik. Aki támogatja… Besztercei 
képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Én csak az optimizmusra kérdeznék rá, hogy ugye ezek a kölcsönök, 
ezek évek óta görögnek itt az önkormányzat költségvetésében. Mi ad okot arra, 
hogy ilyen optimisták, hogy csak három hónappal tolják ki a határidőt? Tehát 
hogy most április 30-ára törleszteni fognak az egyesületek? Csak úgy kérdezem. 
Van erről valami információ? 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én nem tudok, nem rendelkezek információval, nem tudok a kérdésére 
válaszolni. Alpolgármester úr? 
 



75 
 

Akkor a I. határozati javaslatról döntünk! 
 

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

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

110/2018. (II.15.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 

tartozásátvállalási szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2014. november 24-én a 
Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel (2407 Dunaújváros, Pálhalma 1.) kötött 
tartozás átvállalási szerződésben szereplő 80.000.000,- Ft kölcsön visszafizetési határideje 
2018. január 31-ről 2018. április 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. február 28. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról 
szavazunk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot – 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 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

111/2018. (II.15.) határozata 
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2009. március 17-én a 
Dunaferr Sportegyesülettel (2400 Dunaújváros, Eszperantó út 4.) kötött támogatási 
szerződésben szereplő 50.000.000,- Ft visszatérítendő támogatás visszafizetési határideje 
2018. január 31-ről 2018. április 30-ra módosuljon, egyben felhatalmazza a polgármestert a 
határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
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Felelős:   - a határozat közléséért: 
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap 
                - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. február 28. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Elnézést kérek Tóth képviselő úrtól, nem pillantottam a monitorra. Tessék 
parancsolni! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Természetesen támogatni fogom. Tisztelt Polgármester Úr! Csak ha jól 
emlékszem, fél évvel ezelőtt tett egy olyan ígéretet a Kohász Sportegyesülettel 
kapcsolatban, az ott lévő egyesülettel kapcsolatban egy komoly egyeztetés 
folyik, hogy esetleg az önkormányzat átveszi az egyesületek irányítását. Erről a 
dologról azóta már nem hallottam. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mert ebben még érdemi előrelépés nem történt, amelyről beszámolhattunk 
volna. 
 

33.  Javaslat a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület 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:  Makai Gábor, a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Triatlon Sportegyesület – egyébként ez így hangzott el, ahogy ön mondja 
pontosan, meg ez is a szándék, meg ez lenne az irány – Triatlon Sportegyesület 
kérelme. Egy „A” és egy „B” változat van előttünk a nyári rendezvény 
támogatására. 
 
Aki az „A”-t tudja elfogadni, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette szavazott 15 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
112/2018. (II.15.) határozata  

a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése eltekint a pályázat benyújtásának 
kötelezettségétől, és a Dunaújvárosi Triatlon Sportegyesület (2400 Dunaújváros, 
Bercsényi utca 2. I. em. B11.) által 2018. július első vasárnapján megrendezésre 
kerülő Aquarius Triatlon fél- és negyedtávú triatlon verseny költségeihez bruttó 
5.000.000,- Ft, azaz bruttó Ötmillió 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 Dunaferr Sportegyesülettel 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. 

 
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 
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5.c. melléklet sport célok és feladatok sportfeladatokra felosztható keret előirányzat 
sora terhére vegye figyelembe, 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.) 
 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzat közötti Bérleti/rendelkezésre állási szerződés megkötéséről 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora 
                   Kiss Ádám Sándor, a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egyetem. Üdvözlöm rektor helyettes asszonyt, dr. Rajcsányi-Molnár Mónikát és 
Kiss Ádám kancellár urat. Besztercei képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Én a hivataltól kérnék egy kimutatást, hogy a 2017-es, illetve a 2016-
os évben az önkormányzati hányszor vette igénybe a szerződésben szereplő 
területeket, tehát itt a főépület és a fonoda épület aulája, a főépületben található 
harminc fő befogadására alkalmas tanácsterem, egy háromszázötven fős nagy 
előadó és az informatikai intézet épületében található ötven fős tanácstermet. 
Tehát hogy 2016-ban és ’17-ben hány alkalommal vette igénybe az 
önkormányzat ezeket a termeket. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Feltételezem, ezt nem most kéri, mert ha mostanra kéri, akkor sem kapja meg. 
Majd írásban állunk, szállunk rendelkezésére.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

113/2018. (II.15.) határozata  
a Dunaújvárosi Egyetem és a  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

Bérleti/rendelkezésre állási szerződés megkötéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2018. március 1-től 1 
év határozott időre bérbe kívánja venni a Dunaújvárosi Egyetem 113/3 hrsz.-ú, helyileg 
Dunaújváros, Táncsics M. u. 1. sz. alatt lévő  „A” épület, valamint a 112 hrsz.-ú, helyileg 
Dunaújváros, Táncsics M. u. 1/A sz. alatt lévő „F”  épületeiben található alábbi 
helyiségeket: 

 
- Tornacsarnok, 
- „F” épület I. em. aula, 
- Kiemelt rendezvények esetén a Rektori kis és nagy tanácsterem, 
- Kis tornaterem, 
- S 01 konferencia terem, férőhely: 198 fő, 
- A 09 előadó terem, férőhely: 319 fő, 
- A 09 ás S 01 termek előtti folyosó rendezvényre 
 
3.000.000,- Ft/hó bérleti díj/rendelkezésre állási díj ellenében. 

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

meghatározott költségekre 30.000.000,- Ft erejéig forrást biztosít a 2018. évi 
költségvetési rendelet 5b. melléklet folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka 
előirányzat sor terhére, valamint 6.000.000,- Ft erejéig a 2019. évi költségvetésben. 

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron következő módosításakor 
és a 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 módosításáért és tervezéséért: 

                   a jegyző 
                       - a költségvetés módosításának és tervezésének előkészítésében 
                         való közreműködésért: 

         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője     
Határidő:  2018.  évi költségvetés soron következő módosítása, valamint  a 

                     2019. évi önkormányzati költségvetés tervezésének időpontja 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi 
Egyetem által előkészített Bérleti/Rendelkezésre állási szerződés aláírására azzal, hogy 
javítani szükséges a szerződés fejlécében a bérlő személyét Dunaújváros Megyei Jogú 
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Város Polgármesteri Hivatala helyett Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatára, valamint a szerződés 1. pontjában a bérleti jogviszony kezdő 
időpontját 2017. október 1. helyett 2018. március 1-re, továbbá az Önkormányzat 
részéről a pénzügyi ellenjegyző Dudás Pálné Költségvetési és Pénzügyi Osztályvezető. 

 
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 bérleti szerződés aláírására a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
35.  Javaslat a Petőfi S. u. 1/A. Társasház ingatlanvásárlási kérelmének elbírálására 

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

Meghívott:  Szabó Tamás Sándor közös képviselő 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk, Petőfi Sándor utca 1/A alatt található társasház 
ingatlanvásárlási kérelmének elbírálása. Felhívom figyelmüket, hogy a határozati 
javaslat elutasító, tehát ha igennel szavaznak, akkor az elutasítást szavazzák 
meg. 
 
Aki támogatja a javaslatot, az ennek megfelelően szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

114/2018. (II.15.) határozata  
a Petőfi S. u. 1/A. Társasház ingatlanvásárlási kérelmének elbírálásáról  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatja a Petőfi S. u. 1/A. 

Társasház ingatlanvásárlási kérelmét, nem szándékozik értékesíteni az Önkormányzat 
tulajdonát képező, dunaújvárosi 1449/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 
2400 Dunaújváros, Magyar út 35. szám alatt található 2 ha 9815 m2 alapterületű 
ingatlanból 127 m2 nagyságú ingatlanrészt 200.000,- Ft vételárért a Társasház részére, 
tekintettel arra, hogy a hivatkozott ingatlan érintett a Terület és Településfejlesztési 
Operatív Programban és a Modern Városok Programban is. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen határozat 
közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                  követő 8 napon belül 

 
36.  Javaslat a dunaújvárosi 372/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy 

része, természetben az Alsó-Duna-parton található ingatlan hasznosítására 
(Kavics-Ker Kft. kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Juhász Péter és Szántó Ákos, a Kavics-Ker Kft. ügyvezetői 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Kavics-Ker Kft. kérelme. Kaptak egy új határozati javaslatot az ülés elején, 
mely „A” és „B” változatot tartalmaz. Ezt legyenek kedvesek figyelembe venni. 
Előbb az „A” határozati, előbb a „B” változatról döntünk! 
 
Legyenek kedvesek erről szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

115/2018. (II.15.) határozata 
a dunaújvárosi 372/19 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan egy része, 

természetben az Alsó-Dunaparton található ingatlan hasznosítására 
(Kavics-Ker Kft. kérelme) 

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

értékesíteni kíván a dunaújvárosi 372/19 hrsz. alatt nyilvántartott – több művelési ággal 
érintett -, 109 ha 8.204 m2 nagyságú ingatlanból a hatályos szabályozás terv keretei 
között, a határozat 1. számú mellékleteként csatolt változási vázrajzon, 372/21 hrsz.-ú, 
kivett telephely megnevezésű 16.910 m2 nagyságú területrészt az alábbiak 
figyelembevételével: 
- Az ingatlan kikiáltási ára mindösszesen 49.000.000,- Ft + Áfa, a területre a közműveket 
és a közműkapacitásokat a nyertes pályázónak kell biztosítania saját költségén. 
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján az 
értékesíteni kívánt ingatlanra a Magyar Államot elővásárlási jog illeti meg. 
- A vételáron felül a nyertes pályázót terhelik az értékbecslés, telekalakítás, illetve az 
értékesítésre vonatkozó pályázat megjelentetésének költségei, nyertes pályázó által 
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megbízott jogi képviselő megbízási díja az adásvételi szerződéstervezet előkészítését 
illetően. 
- A hasznosítani kívánt terület beépítésre nem szánt különleges, Duna-part – Kb-D2 
övezetben található, továbbá, a jelzett ingatlanrész teljesen egészében a 
mérnökgeológiai szempontból korlátozottan beépíthető védelmi zónában található. 
Továbbá a tervezett telek egy része a nagyvízi meder területén van, ahol területet 
használni, építeni a természeti veszélyeztetettség figyelembe vételével lehet. 
- A Kavics-Ker Kft. határozatlan időre szóló bérleti jogviszonya terheli az ingatlant, a 
felmondási idő 15 nap. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a 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 23. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 631/2015. (XI.19.) határozatát hatályon 

kívül helyezi, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. február 23. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a 2400 Dunaújváros, 

Hunyadi J. u. 4/1. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Hunyadi János utca 4/1. szám alatti ingatlanra kötött bérleti szerződés 
módosítása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
116/2018. (II.15.) határozata  

az önkormányzat és a DVG Zrt. között fennálló, a Hunyadi J. u. 4/1. szám alatti 
ingatlanra kötött bérleti szerződés módosításáról 

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

Vagyonkezelő Zrt. (továbbiakban: DVG Zrt.) (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) és 
az önkormányzat között fennálló, a dunaújvárosi 325/4 hrsz.-ú, természetben 2400 
Dunaújváros Hunyadi J. u. 4/1 szám alatti, 1744 m2 nagyságú, kivett vendéglő 
megnevezésű ingatlan használatára vonatkozó bérleti szerződés 5.1. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
„Felek megállapodnak abban, hogy a bérlemény bérleti díja bruttó 3.686.400,- Ft/év, 
azaz bruttó 307.200,- Ft/hó, mely összeget bérlő havonta előre, minden hónap 15. 
napjáig köteles megfizetni bérbeadó OTP Banknál vezetett 11736037-15361363-
00000000 számú költségvetési elszámolási bankszámlájára. Szerződő felek 
megállapodnak, hogy a bérbeadó a bérleti díj mértékét évente a KSH által közölt 
fogyasztói árindex mértékével jogosult megemelni és amennyiben a módosított bérleti 
díjat a bérlő nem fogadja el, úgy a bérbeadó a bérletet 30 napra felmondhatja.” 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert jelen 

határozat mellékletét képező bérleti szerződés módosítás aláírására, egyúttal felkéri a 
határozat közlésére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8  napon belül 

                - a bérleti szerződés módosítás aláírására: a határozat érintettekkel 
                           való közlését követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
38. Javaslat a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok őrzését biztosító 

riasztórendszer kiépítésére (DVG Zrt. ajánlata) 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

A DVG Zrt. ajánlata a Jókai 19. és a Bóna utca 7. szám alatti ingatlanok 
őrzésére. A Bóna utca 7. szám, ott mi van? Tessék? Ez a volt kamara épület? 
Nem. Jó.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként megállapította, 
hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
117/2018. (II.15.) határozata  

a Jókai u. 19. és a Bóna u. 7. szám alatti ingatlanok őrzését biztosító 
riasztórendszer kiépítéséről a DVG Zrt. közreműködésével 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az önkormányzat tulajdonát 

képező 2400 Dunaújváros, Jókai M. u. 19. és a 2400 Dunaújváros Bónai I. u. 7. szám 
alatt található ingatlanok távfelügyeleti őrzéséhez szükséges riasztórendszer DVG Zrt. 
általi kiépítését, a Jókai utcai ingatlan vonatkozásában 513.360,- Ft+Áfa, azaz bruttó 
651.967,- Ft és a Bóna utcai ingatlan vonatkozásában 163.120,- Ft+Áfa, azaz bruttó 
207.162,- Ft vállalkozási díjért, egyúttal felhatalmazza a polgármestert jelen határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződések aláírására. 

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

vezérigazgatóját, hogy a távfelügyeleti rendszer üzemeltetésére készítsen árajánlatot 
és küldje meg az üzemeltetésre vonatkozó távfelügyeleti szolgáltatási szerződés 
tervezetét az 1. pontban hivatkozott ingatlanokra. 

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

a Bóna utcai ingatlan őrzésére vonatkozó megszüntető szerződés és a Jókai u. ingatlan 
üzemeltetési-őrzési szerződés módosítása előkészítésére, valamint felhatalmazza a 
polgármestert azok ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követő 
aláírására és felkéri jelen határozat közlésére. 

 
4.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat 1. pontjában megjelölt 

feladatra bruttó 859.129,-Ft összeget biztosít vállalkozási díjként az önkormányzat 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 5.b Intézményi tartalék előirányzat terhére, a betervezett 
őrzési díj fel nem használt összegének az 5. b Intézményi tartalék sorra történő 
átcsoportosításával. 

  
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére 
                  történő megküldést követő 8 napon belül 

                        - az 1. és 3. pontokban meghatározott szerződések aláírására: 
                          a határozat érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 
rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés módosításakor 
vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
39.  Javaslat Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás bejárati 

ajtajának cseréjére (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

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

Mészáros Lászlóné kérelme a Szórád 2. 4. emelet 1., bejárati ajtó csere, nem 
tudom, hogy ennek az ügynek nem lett volna elég bizottsági ülésre kerülni? 
Nem. Az előterjesztés „A”, „B” és „C” változatot tartalmaz. Kérdezem, 
frakcióvezető úr, hogy én melyikre szavazok. Tájékoztasson már, mert ezt 
valamiért nem írtam föl. Az „A”-ra. Nagyon szépen köszönöm. 
 
Akkor 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 15 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

118/2018. (II.15.) határozata 
Mészáros Lászlóné által önkormányzati tulajdonba adott lakás bejárati ajtajának 

cseréjére (Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1., 151/4/A/17 hrsz.) 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képező dunaújvárosi 151/4/A/17 hrsz.-ú, 
természetben Dunaújváros, Szórád Márton út 2. 4. 1. szám alatt nyilvántartott, kivett 
lakást érintő, a bejárati ajtót érintő rendkívüli javítási, helyreállítási munkálatok 
elvégzésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. bízza meg a határozat 
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mellékletének megfelelően bruttó 287.825,- Ft keretösszegen belül, melyre a 2018. évi 
költségvetés 7.b. melléklet lakásfelújítás előirányzata terhére forrást biztosít. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza arra, hogy az elfogadott költségvetéssel egyezően 
kösse meg a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által előkészített vállalkozási 
szerződést az Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság véleménye kikérését követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

                - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. pontban 

rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi önkormányzati költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, egyúttal utasítja a polgármestert a 
kötelezettségvállalás teljesítésére.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                      - a költségvetés módosításáért:  
                        a jegyző  
                      - a költségvetés módosításában és tervezésében való 
                        közreműködésért: 
                        a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                        a pénzügyi bizottság elnöke  
                        az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke  
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
40. Javaslat az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a dunaújvárosi közvilágítási 

beruházást vizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozataláról szóló képviselői 
indítvány megtárgyalására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk Barta Endre képviselő úr képviselői indítványára, melynek tárgya az 
OLAF-jelentés nyilvánosságra hozatalával összefüggő indítvány. Egy kis 
figyelmet szeretnék még kérni! Nem rendelek el szünetet most már a zárt ülésig. 
Parancsoljon, képviselő úr! 

 
Barta Endre képviselő: 
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Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Annyit beszéltünk 
már erről a jelentésről, hogy én komolyan az önök helyében már én biztos vagyok 
benne, hogy önök is látták ezt, rég saját magunk elé tették volna ezt a jelentést, 
és megmutathatták volna. Az, hogy így titkolóznak, próbálják ugye alpolgármester 
úr is, hogy akkor majd áprilisban, meg ilyenkor meg akkor, de én akkor szeretném 
mondani, hogy egyrészt nem áll a rendelkezésemre, de ha rendelkezésemre áll, 
sem adom oda senkinek, hiszen így alpolgármester úrnak be kell tartania azt az 
ígéretét, hogy áprilisra elénk teszi majd ezt a jelentést. Volt egy ígéret onnan. Itt 
mindenkinek a részére. Kezd egy kicsit ilyen… Látjuk, van az országos 
visszhang. Ha önök szerint valóban nincs benne Dunaújváros, vagy, illetve ha 
arról is, ha szerepel benne Dunaújváros, az szerepel benne, hogy itt nem volt 
mutyi, akkor igenis önök simán, lazán elénk rakhatták volna ezt az egészet. Ezért 
nem értem az önök álláspontját ebben az ügyben. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ezt az egészet 
kicsit nézzük távolabbról. Hogy miért is mondtam azt alpolgármester úrnak, hogy 
szerintem bohózat, amit művelnek. Azért, mert meggyőződésem, hogy 
politikusként, a város vezetőjeként a város vagyonával háromszor olyan 
tisztességesen kell bánnia mindenkinek, mint a saját pénzével. Aki azért akar 
képviselő lenni, hogy a város pénzéből valamilyen módon saját vagyont csináljon, 
annak szerintem semmikor, sehol nincsen helye a politikában. Ezért azt 
gondolom, hogy nem méltó a város vezetéséhez, nem méltó a város 
polgármesteréhez ez az egymásra mutogatás, ez a kérjék el egymástól, ez a 
lekezelés, mert elsősorban ez az egész nem arról szól, hogy mi, ellenzéki 
képviselők megismerjük ezt a jelentést, ez az egész arról szól, hogy minden 
városlakó tisztában legyen azzal, hogy az ők pénzével önök jól gazdálkodnak-e. 
Arról szól ez a vita valójában, hogy a közvilágítás kapcsán mennyi pénz ment 
kárba. Mi volt az a pénz, amit rossz döntések a városlakók zsebéből kihúztak. És 
ha ilyen nem volt, akkor önök ezt bizonyítsák be! Ha ilyen volt, akkor ezért 
vállalják a felelősséget! Köszönöm.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Mélységesen egyetértek gondolatának azon részével, amely arról szól, hogy egy 
közszereplő, egy önkormányzati, maradjunk ugye települési önkormányzatnál, 
mandátummal bíró polgármester, alpolgármester, képviselő, és ezt a kategóriát 
egyenrangúnak tekintem, azonos mandátumnak, hogy hogyan gazdálkodik a 
közpénzzel az azon túl, hogy etikai, azon túl büntetőjogi, és mindenfajta 
kategóriába beletartozhat, de leginkább erkölcsibe a büntetőjogin túl. Engedje 
meg, hogy a Fidesz dunaújvárosi szervezetének elnökeként is és regnáló – 
egészségedre, képviselő asszony – regnáló polgármesterként is azt mondjam, és 
nyilatkozzak frakcióm valamennyi tagjáról és a távol lévő alpolgármester úrról is, 
hogy ezt maradéktalanul minden képviselő-társam és alpolgármester-társam 
szempontként, elsőrangú szempontként kezeli. És visszautasítok minden 
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esetleges olyan célzásokat vagy rágalmazásokat, független attól, hogy 
kampányidőszakban ez természetesen vagy természetesen, de mindenképpen 
hozzászoktunk. Felelősséggel mondom önnek, hogy nálam az kiverné a 
biztosítékot, ha valamelyik képviselő-társam esetében ilyen kiderülne. Nem 
voltam, nem vagyok híve, és ez köztudott is velem kapcsolatban. Elhiszem 
önnek. Izsák képviselő úr! Vagy elfogadom önnek, amit mondott. És ehhez 
egyébként nemcsak hogy szent meggyőződésem, hanem meg is követelem 
valamennyi képviselő-társamtól, ha szabad ezzel a szóval élni az eképpen való, e 
paraméterek mentén és erkölcsi paraméterek mentén való közéleti 
szerepvállalást. Tessék, képviselő úr! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Nem szoktam részt venni ilyen 
vitákban, sőt, inkább azt mondom, hogy majd leülepszenek ezek a dolgok, viszont 
most már kezd elegem lenni, hogy bárki, bárhol, bármilyen esetben szóba hozza 
a közvilágítást, engem is le… azt mondják, hogy mutyiztam, nem tudom, miket 
csináltam. Ezt határozottan kikérem magamnak. Anno, amikor 2001-ben 
beléptem az ifjúsági szervezetbe, 2002-ben pedig a dunaújvárosi Fidesz 
szervezetébe, pont azért léptem ide be, mert jobboldali konzervatív embernek 
tartom magam, és mind Dorkota Lajos, mind Cserna Gábor, mind pedig dr. Ragó 
Pálnak a személye és tisztessége számomra garancia volt, hogy ez a párt, ez 
tisztességes, és nem mutyizik. Még egyszer elmondom. Minden fórumon eddig 
elmondtam, önök ugyanúgy megszavazták ezt a közvilágítást. Mindenki, megvan 
a jegyzőkönyv, egyedül Selyem képviselő úr nem szavazta meg, mivel nem volt 
jelen az ülésen. Egy. Kettő, OLAF-jelentés. Én nem tudok róla. 24.hu-tól kezdve, 
meg ilyeneken olvasom, hogy állítólag ők már látták, önök is úgy hivatkoznak rá 
az indítványban, hogy Dunaújvárost érinti. Hát, honnan tudja, hogy Dunaújvárost 
érinti, hogyha még nem látta. Ha meg látta, akkor meg minek kéri ki. Köszönöm 
szépen, hogy meghallgattak. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Lehet itt érzelmesen 
beszélgetni, én nagyon örülök, ahogy polgármester úr beszélt, hisz pedagógus. 
Én nagyon szívesen hallgatnám, mint történelem tanár, órákig. Én nem tudok 
ennyire elmenni e mellett, és ilyen gyengén és úgymond pedagógusként 
hozzászólva, hanglejtés és minden egyéb. De azt kikérem, hogy én bármit 
bárhova elteszek. Jó. Tehát volt egy ilyen. Volt egy ilyen sor, hogy úgy vállaltuk… 
Állj! Bocsánat! Bocsánat, Szabó úr! Ott lesz gomb. Állj! Egy pillanat. Elmondta 
azt, hogy ki milyen szinten legyen képviselő stb., ki mivel tartozik felelősséggel. 
Én felelősséggel tartozok. Igen, 2014-ben megnyertem egy körzetet, senki nem 
gondolta volna, hogy megnyerem, megnyertem, hála Istennek, mert így jól látták 
az emberek. De minden évben kitöltünk egy nyilatkozatot, amit úgy hívnak, hogy 
vagyonnyilatkozat. Én nem viszem külföldre a pénzemet meg semmit. Én 
felelősségteljesen elvállaltam ezt a munkát 2014-ben, adja Isten, hogy tudjam 
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folytatni, de biztos, hogy 2019-ig folytatom. De visszautasítom. Semmit nem 
viszek sehova, nem rohangálok, nem elemzek, nem vagyok pénzügyi szakember, 
mint állandóan mindenki azt mondja, hogy annyira értünk a költségvetéshez meg 
mindenhez. Egyszerűen vicc. Mindig mindenbe beleszólunk ahelyett, hogy 
mennénk előre, és dolgoznánk. Én értem, hogy jön a kampány, hisz én is 
résztvevője vagyok, ennek nagyon örülök, de soha nem dobálóztam senkire 
semmivel. De ezt visszautasítom. Jó? És szerintem a többiek is, mert ennyi 
erővel mindenki benne lenne ebben a programban, hogy ki hogy vállalta el a 
képviselői mandátumát. Jó? Köszönöm szépen. Ha meg van hozzászólnivalója, 
én se szoktam beugatni menet közben, főleg, amikor ide hozta mellém a vödröt 
meg a nem tudom, mit, tehát én nem hozok ide sem krumpliszsákot sem… Én is 
be tudom mutatni. Sőt, az egyetemi szereplésemet is, talán itt vannak az 
illetékesek. Úgyhogy ne menjünk ebbe bele. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő-társaim, köszönöm, Pintér Attila képviselő úré a szó! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, nem is tudom, hogy 
megdöbbenjek, vagy nevessek, ez kezd ilyen tragikomédia lenni, ami itt zajlik. Há, 
először is szeretném fölhívni a tisztelt képviselő-társaim figyelmét, hogy senkinek 
semmit nem kell visszautasítani. Tessenek visszalapozni a jegyzőkönyvet, én 
nem emlékszek, hogy itt valaki, valamelyik képviselő megvádolta volna azzal, 
hogy elvitt, vagy ellopott valamit. Egyszerűen az fogalmazódott meg, hogy történt 
egy okádék beruházás, amitől nem lát senki a városban, és önök meg mi 
ugyanúgy elszámolni tartozunk ezzel a város lakói felé. Ne gondolja Izsák 
képviselő úr, hogy csak önt kérdezgetik erről. Engem ugyanúgy baszogatnak 
ezzel. Ezt komolyan mondom. És elnézést a kifejezésért. Szóval, itt valami óriási 
félreértés van, tehát, úgy ahogy önnek, úgy nekem is el kell számolni ezzel, és 
egyébként az, hogy ön milyen ember, azt nem nekem kell bebizonyítani meg nem 
az ellenzéki képviselő-társaknak, hanem a választópolgároknak, mert ők 
szavaznak önre. Mi együtt dolgozunk, ők meg megszavazzák önt,vagy nem 
szavazzák meg, ugye ez majd kiderül. Tehát, hogy az egész cirkusz nem a 
választásról szól. Ezt már az elején kifejtettem. Mert nem most hoztuk föl ezt a 
témát, hanem már évekkel ezelőtt. Az OLAF-jelentést nem én csináltam, hanem 
az Isten tudja, ki, de most került napirendre. Hát, akkor mikor beszéljünk róla, 
hogyha nem most. Tehát könyörgöm, én nem láttam OLAF-jelentést. Lehet, hogy 
a Molnár Gyula látta, fogalmam nincs. Velem nem osztotta meg, nem vagyok vele 
különösebben szoros kapcsolatban, de ha van ilyen neki, majd elkérem. De nem 
erről szól valóban ez a történet, hanem senki nem tudja, hogy Dunaújváros ebben 
szerepel, vagy nem szerepel. Azt tudjuk, hogy Dunaújvárosban nem az Elios 
újította föl a világítást, mert az egész az Eliosra kihegyezve. Én ezt le is 
nyilatkoztam egyébként a sajtóban is, tehát nem az Eliosnak volt köze ehhez a 
történethez. Ettől függetlenül sötét van. Tehát most aztán jelentés ide, jelentés 
oda, én nem látok. Lassan kell, hogy menjek, sokkal lassabban, mint ahogy a 
KRESZ ezt megengedné. És nagyon veszélyes, és megmondom őszintén, hogy 
féltem a családomat is, mikor egyedül közlekedik egyedül a városban. Mert most 
már azt tapasztalom, hogy sajnos az okos zebrák sem mindenhol működnek 
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megfelelően, úgyhogy komoly gondok vannak. Ezt rendbe kéne, rakjuk. Ezt két 
éve feszegetjük, ezért tart itt ez az ügy. Tehát ne sértődjön itt meg senki. Hát, aki 
ide szegődött, az kérem, viselje a következményét. Ezt most finoman 
fogalmaztam, de remélem, tudja mindenki, mire gondoltam. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A napirend tárgyalását lezárom. Azért Pintér Attila úrnak és Iván képviselő úrnak 
lenne egy megjegyzésem, hogy én nem bántam meg, hogy pedagógus lettem, 
tehát nem feltétlenül ezek a kifejezések, főleg Pintér úrra vontakozik most ez 
esetben, amelyek közgyűlés elé valók. Nem a hangnemre, hanem tartalmában 
értem. Miközben egyébként pontosan értettem, hogy miről beszél. 
 
Aki támogatja a képviselői indítványt, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

119/2018. (II.15.) határozata 
az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF) a dunaújvárosi közvilágítási beruházást 

vizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozataláról szóló 
képviselői indítvány megtárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Barta Endre képviselői indítványát, mely 
szerint az önkormányzat kérje ki, és hozza nyilvánosságra az Európai Csalás Elleni Hivatal 
(OLAF) azon jelentését, amely a dunaújvárosi közvilágítási beruházást vizsgálja, nem 
támogatta. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
        a polgármester 
       - a határozat közlésében való közreműködésért: 
                  a jegyző 
Határidő:  2018. február 28. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés nem fogadta el a képviselő úr indítványát. Én nagyon szépen 
köszönöm az eddigi munkájukat. 5 perc szünetet rendelek el. 

 
 
Szünet 
Szünet után: 

 
(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:54 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna Gábor 
polgármester távozott az ülésteremből.) 
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41.  Javaslat a polgármester 2018. évi szabadságának ütemezésére 
Előadó:  a polgármester 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönöm, hogy az idő betartásával megkezdhetjük, illetve folytathatjuk a 
munkát. Negyvenegyedik napirendi pontra térünk rá, javaslat a polgármester 
2018. évi szabadságának ütemezése napirendet tárgyaljuk. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
120/2018. (II.15.) határozata 

a polgármester szabadságának ütemezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Cserna Gábor polgármester 2018. évre 

felhasználható szabadságának ütemezését 
2018. március 26-29-ig (4 munkanap) 

2018. április 3-10-ig (6 munkanap) 
    2018. július 16-augusztus 10-ig (20 munkanap) 

2018. december 12-21-ig (9 munkanap) 
terjedő időre jóváhagyja. 

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

szabadságáról az igénybevételt követő közgyűlés ülésén adjon tájékoztatást. Az 
ütemezéstől eltérő igénybevételt a jogszabályban foglaltak szerint jelentse be. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
                       - a végrehajtásban való közreműködésért: 
  a jegyző 
  a személyügyi és működtetési osztályvezető 

Határidő:  a tájékoztatásra: igénybevételt követő közgyűlés ülésén, illetve 
                     eltérő igénybevétel esetén igénybevételt megelőző 15 nappal 

 
42.  Javaslat a polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási keretének elfogadására 

Előadó:  a jegyző 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Negyvenkettedik napirendi pont, javaslat a polgármester 2018. évi… fiatalember, 
ha szabad kérnem, köszönöm, még egyszer elölről kezdeném. Javaslat a 
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polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási keretének elfogadására. A napirendet 
hozzászólás hiányában lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
121/2018. (II.15.) határozata 

a polgármester 2018. évi cafetéria-juttatási keretének elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármesterét megillető cafetéria-juttatás 2018. évi keretösszegét bruttó 200.000,- 
Ft-ban állapítja meg, mely összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz 
kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli a polgármester tekintetében 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hatályos Közszolgálati 
Szabályzatának cafetériára vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazását. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

  a jegyző 
                  - a végrehajtásban való közreműködésért: 
  a személyügyi és működtetési osztály vezetője 

Határidő:  2018. március 1. 
 
43. Javaslat a 2018. évi országgyűlési képviselők választásának lebonyolításában 

résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) tagok és póttagok 
megválasztására 
Előadó:  a jegyző 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Negyvenharmadik napirendi pont, javaslat a 2018. évi országgyűlési képviselők 
választásának lebonyolításában résztvevő dunaújvárosi szavazatszámláló 
bizottsági tagok és póttagok megválasztására.  
 
Aki támogatja, kérem, igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
122/2018. (II.15.) határozata  

a 2018. évi országgyűlési képviselők választásának lebonyolításában résztvevő 
dunaújvárosi szavazatszámláló bizottsági (SZSZB) tagok és 

póttagok megválasztásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Dunaújvárosban működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak az alábbi 
személyeket megválasztja: 

 
Szavazókör sorszáma, 
intézmény neve, címe 

Név Bizottsági státusz 

01. Waldorf Óvoda 
    (Garibaldi út 1.) 
 
 

 
Braun Ferencné 
Kajtár Istvánné 
Tóth Melinda 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

02. Aranyalma Óvoda 
    (Gagarin tér 1.) 
 
 

 
Kis Erzsébet 
Pásztor Zsuzsanna Judit 
Kiss Judit 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

03. Móricz Zs. Ált. Isk. 
    (Kodály Z. u. 1-3.) 
 
 

 
B. Tóth Erzsébet 
Farkas Árpád János 
Pálné Tószegi Erzsébet  

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

04. Móricz Zs. Ált. Isk. 
    (Kodály Z. u. 1-3.) 
 
 

 
Vagyóczki Józsefné 
Koronczai Ágnes 
Murányi Varga Beáta Judit 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

05. Polgármesteri Hivatal  
     „C” épület 
    (Városháza tér 2.) 
 
 

 
Németh Zoltánné 
Szabó Péter Balázs 
Thuróczy Gabriella 
Nagy Zoltán 
Bognár Beáta 
Hajdu László Gábor 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

06. Duna-parti Óvoda 
    (Batsányi u. 2-4.) 
 
 

 
Banyóné Gali Krisztina 
Gyenesné Benedek Ilona 
Alattyányi Mária 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

07. Dunaferr 
     Szakgimnázium 
    (Apáczai Cs. J. u. 13.) 

 
Varga Gabriella 
Gömöri Gizella 
Gyenes Miklós 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
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Szavazókör sorszáma, 
intézmény neve, címe 

Név Bizottsági státusz 

08. Gárdonyi Géza Ált. Isk. 
    (Római krt. 51.) 
 
 

 
Varga Istvánné 
Szárszóné Piller Margit 
Szárszó Józsefné 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

09. Gárdonyi Géza Ált. Isk. 
    (Római krt. 51.) 
 
 

 
Bak Zoltán 
Hernádi Zoltán 
Szigeti Melinda 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

10. Rudas Szakgimnázium 
    (Római krt. 47.) 
 
 

 
Francz Erika 
Márton István 
Ragó Imréné 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

11. Rudas Szakgimnázium   
     Kollégiuma                
    (Római krt. 49.) 
 

 
György Katalin 
Vinklárné Palóczi 
Zsuzsanna 
Palczer Zsoltné 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

12. Móra Ferenc Ált. Isk. 
     (Fáy A. u. 14.)          
     
 

 
Böhm Attila 
Pásztor Jánosné 
Dobin Judit 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

13. Petőfi Sándor Ált. Isk. 
     (Római krt. 51.)          
    

 
Bolygó Krisztina 
Péli Renáta 
Nagy Gabriella 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

14. Munkásművelődési 
     Közp. 
     (Apáczai Cs. J. u. 11.)    
     

 
Szekszárdi László 
Józsefné 
Horváth Bettina 
Szabó Gábor 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

15. Dunaferr 
     Szakgimnázium 
     (Apáczai Cs. J. u. 13.) 

 
Jakab János 
Böhmné Garamszegi 
Eszter 
Malomsoki Rebeka 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
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16. Margaréta Óvoda 
     (Lilla köz 1- 2.) 

 

 
Malomsoki Sándorné 
Budavári Veronika 
Lázár Lászlóné 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

17. Dózsa György Ált. Isk.  
     (Köztársaság út 14.) 
 

 
Máté Mária 
Szabóné Wernitzer Tünde 
Szakács Ildikó 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

Szavazókör sorszáma, 
intézmény neve, címe 

Név Bizottsági státusz 

18. Dózsa György Ált. Isk.  
     (Köztársaság u. 14.) 

 
Baricza Zsuzsanna 
Rácz Imréné 
Szabó Zita 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

19. Széchenyi I. 
     Gimnázium 
     (Dózsa Gy. út 15/a.) 

 
Csikós Nagy Bálintné 
Mucsi Erika 
Szilvási Gyöngyi 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
20. Széchenyi I. 
     Gimnázium 
     (Dózsa Gy. út 15/a.) 

 
Garamszeginé Szűcs 
Ildikó 
Vincze Erzsébet 
Dóra Brigitta 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

21. Kereskedelmi  
     Szakgimn. 
     (Kossuth L. u. 10/a.) 

 
Balla Zoltánné 
Nagy Judit 
Sós Nikoletta 
Hajduné Polyák Piroska 

választott tag 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

22. Kereskedelmi 
     Szakgimn. 
    (Kossuth L. u. 10/a.) 

 
Fülöpné Szűcs Krisztina 
Kovács Zsuzsanna Katalin 
Szilágyi Mária Magdolna 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

23. Rosti Pál Gimn. és Ált. 
     Isk. 
     (Bartók B. tér 2-4.) 

 
Hegyi-Józsa Tímea 
Szilvási Katalin Julianna 
Babrányi Éva  

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

24. Vasvári Pál Ált. Isk. 
     (Petőfi liget 1.)          

 
Kovácsné Koós Mónika 
Törös Mária 
Unger Ibolya 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
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25. Dunaújvárosi Egyetem 
     (Táncsics M. u. 1/a.)       
     

Kaposi Mária Éva 
Tenyérné Köles Nóra 
Markó Fanni 
 

választott tag 
választott tag 
választott tag 

26. Dunaújvárosi Egyetem 
     (Táncsics M. u. 1/a.)       
    

 
Kundrák Ildikó 
Markóné Kiss Andrea  
Kapás István 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

27. Dunaújvárosi Egyetem  
     Kollégiuma 
     (Dózsa Gy. út 33.)          

 
Kissné Seres Mónika 
Varga Sándor Attila 
Szentadrássy Olga 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

Szavazókör sorszáma, 
intézmény neve, címe 

Név Bizottsági státusz 

28. Lorátffy Zs. Szakgimn. 
     Kollégiuma 
     (Bocskai u. 1/a.)          

 
Horváthné Csapó Etelka 
Hosnyánszki Gyöngyi 
László Gyula 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

29. Hild J. Szakgimnázium 
     (Bocskai u. 1/a.) 
         

 
Dózsáné Holló Margit 
Mándics Mónika 
Bácsi Kornélia 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

30. Szilágyi Erzsébet Ált. 
     Isk. 
     (Bercsényi M. u. 10.)    
      

 
Halász Ferencné 
Kovács Bernadett 
Király Róbert 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

31. volt Bánki Donát  
     Szakközépisk. épülete 
     (Bercsényi M. u. 2.)     

 
Kanizsai Márta 
Szabó Julianna 
Ruppertné Gerendai 
Beatrix 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

32. volt Bánki Donát  
     Szakközépisk. épülete 
     (Bercsényi M. u. 2.)     

 
Ócsai Anna 
Teiller Istvánné 
Kanderka Istvánné 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
33. Aprók Háza Óvoda 
     (Gábor Á. u. 4.) 

     
 

 
Kovács Andrea 
Csipán Erika Eszter 
Délczeg Zsófia 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
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34. Lorátffy Zs. Szakgimn. 
     (Radnóti M. u. 6.)   
     

     

Szalontai Károly 
Tóth Zoltán 
Markovits Tímea 

választott tag 
választott tag 
választott tag 

35. Lorátffy Zs. Szakgimn. 
     (Radnóti M. u. 6.)   
     

 
Thuróczy Ferenc 
Ortó Márton 
Tóth Dorottya 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

36. Százszorszép Óvoda 
     (Lajos király krt. 29.) 

 
Greksa Ildikó Mária 
Márta Kálmán 
Péli Szabina 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
37. Lorátffy Zs. Szakgimn. 
     Tanműhely 
     (Lajos király krt. 31.)   

 
Móróné Lugosi Marianna 
Nagy Györgyi 
Hodosi Andorné 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

Szavazókör sorszáma, 
intézmény neve, címe 

Név Bizottsági státusz 

38. Napsugár Óvoda 
    (Március 15. tér 12.) 

 
Fenyvesiné Bognár Edit 
Márton Istvánné 
Ricsliné Dobrovics Anikó 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
39. Arany János Ált. Isk. 
    (Március 15. tér 5.)          
      

 
Mencsik József 
Rákász Gábor István 
Csajtai Gabriella 
 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
40. Arany János Ált. Isk. 
    (Március 15. tér 5.)          
        
 

 
Bánhegyi Barnabás 
Dzsunyák Mária 
Rákász János Istvánné 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
41. Arany János Ált. Isk. 
    (Március 15. tér 5.)          
        
 
 
 

 
Király Csaba Zsoltné 
Solymárné Tóth Judit 
Németh András István 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
42. Arany János Ált. Isk. 
    (Március 15. tér 5.)          
        
 

 
Mándicsné Bartha Jolán 
Keresztes Krisztina 
Pirker Gyula Miklós 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 
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43. volt Népfőiskola 
     épülete 
    (Jókai Mór u. 19.)          
        

Vincze Sándorné 
Varga Éva 
Elek Márta 

választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
44. volt Népfőiskola 
     épülete 
     (Jókai Mór u. 19.)          

        

 
Szalainé Szabó Erika 
Buczné Puzsik Éva Mária 
Tóth Ferencné 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
45. Pentele városrészi 
     Klubkönyvtár 
    (Magyar út 25.)          

        

 
Parádi Szilvia  
Jámbor Zsolt 
Kálmán Andrea 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
46. ESZI II. sz. Gondozási 
     Központ 
    (Magyar út 32.)          

        

 
Gombos-Zámbó Brigitta 
Lukácsiné Treba Gizella 
Nagyidai Zsuzsanna 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
47. Dunaújváros-Pálhalma 
     Kultúrterem     
    (BV int.)          
 

 
Kirchknopf Ferencné 
Kiss Attila 
Udud Tibor 

 
választott tag 
választott tag 
választott tag 

 
 

800. Nemzetiségi 
       szavazókör     
      Polgármesteri Hivatal  
      „B” épület 
      (Városháza tér 2.) 

              

 
 

Hegedűsné Sárközi Anikó 
Törökné Hujber Hortenzia 
Takács Andrea Beáta 

 
 

választott tag 
választott tag 
választott tag 

 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 
Dunaújvárosban működő szavazatszámláló bizottságok póttagjainak az alábbi 
személyeket megválasztja: 

 
Sorszám Név Bizottsági státusz 

1. Milákné Asztalos Nikolett póttag 
2.  Suszter Csabáné póttag 
3.  Szügyi Lászlóné póttag 
4. Nyíri Andorné póttag 
5. Horváth Ákos Árpádné póttag 
6. Kozlárné Kazár Zsuzsanna póttag 
7. Mészáros Anita póttag 
8. Szőke Gereltuja póttag 
9. Tükörné Kovács Katalin póttag 
10. Tóthné Héger Katalin póttag 
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11. Vass Éva póttag 
12. Vass Ádám póttag 
13. Vass Józsefné póttag 
14. Szabóné Varga Ágnes póttag 
15. Töltésy Ildikó póttag 
16. Varga Andrea Ágnes póttag 
17. Szalontai Zoltánné póttag 
18. Blaskó Júlia póttag 
19. Rendesné Nagy Ágnes póttag 
20. Werner Erika póttag 
21. Gombos Nikolett póttag 
22. Csajtainé Lép Nikolett póttag 
23.  Füzesi Bernadett Dóra póttag 
24. Králl Rita póttag 
25.  Sohárné Moldvicz Viktória póttag 
26.  Kerekesné Kiss Éva póttag 
27. Bors Klaudia póttag 
28. Marosán Angéla póttag 
29. Csehi Zsuzsanna póttag 
30.  Czirákné Barcsi Annabella póttag 
31. Győrfi Ilona póttag 
32. Szerdahelyi Tibor póttag 
33.  Vadicskó Istvánné póttag 
34. Szabó Ilona Julianna póttag 
35.  Vadicskó Zoltán póttag 
36. Bobcsák Valéria póttag 
37. Csimbók Istvánné póttag 
38. Lázár Helga póttag 
39. Hegyi Zsuzsanna póttag 
40. Ujszászi Julianna póttag 

Sorszám Név Bizottsági státusz 
41. Héger Petra póttag 
42. Mankovics Mihályné póttag 
43. Ilyés Anna Juliánna póttag 
44. Dolezsár Andrásné póttag 
45. Varga Melinda póttag 
46. Csarnai Béláné póttag 
47. Séder-Schneider Katalin póttag 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi 

XXXVI. törvényben előírt esküt az 1. pontban megválasztott szavazatszámláló 
bizottság tagjaitól és póttagjaitól vegye ki; továbbá a Közgyűlés felkéri a 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 eskü kivételére: 2018. április 3. 
                   - a megbízólevelek átadására 2018. április 7. 
 

44. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark 
bérlet) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora, 
                    Kiss Ádám Sándor, a Dunaújvárosi Egyetem kancellára 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

És Tisztelt Képviselő-társaim! A napirendek lezárásával… Bocsánat! Kaptam 
egy kis segítséget, úgyhogy a negyvennegyedik napirendi ponttal folytatjuk. 
Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről szóló 
határozat. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Aki támogatja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

123/2018. (II.15.) határozata  
a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti 

Ingatlan bérleti szerződés kiegészítéséről (közpark bérlet) 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 
Főiskola és a Dunaújváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között 2004. május 
27. napján kelt Ingatlan bérleti szerződést (közpark bérleti szerződés) kiegészíteni 
kívánja egy Megállapodással oly módon, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2018. március 1-2020. december 31-ig tartó időszakra (34 hónap) a 
bérleti díjat (51 millió Ft) egy összegben megfizeti legkésőbb 2018. március 31-ig a 
Dunaújvárosi Egyetem részére. 

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

meghatározott költségekre 15.000.000,- Ft erejéig forrást biztosít a 2018. évi 
költségvetési rendelet vagyonkezelés dologi kiadások előirányzatán, melyet kiegészít 
az 5b. melléklet folyamatban lévő kötelezettségvállalás tartaléka előirányzat sor terhére 
36.000.000,- Ft-tal.  

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

rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron következő módosításakor 
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vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                         a polgármester  
                       - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                       - a költségvetés módosításáért: 

                   a jegyző 
                       - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 

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

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi 
Egyetem által előkészített Megállapodás aláírására azzal, hogy javítani szükséges a 
szerződés fejlécében a bérlő személyét Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala helyett Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatára. 

 
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 Megállapodás aláírására a határozat közlését követő 
                            30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
45. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében 

bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás 
megindítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztés bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

Meghívott:  Sági Péter, a DVN Zrt. ügyvezető igazgatója 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

És akkor rátérünk a negyvenötödik napirendi pontra, javaslat a „Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, felújítandó és 
korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnokának 
generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás megindítására. Barta 
Endre képviselő úré a szó! 
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Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Hozzászólásom ezúttal elsősorban a bizottsági ülésre vonatkozik. Többször 
jeleztem már bizottsági üléseken közvetlen rendkívüli bizottsági ülés előtt kaptuk 
kézhez ezt a vaskos anyagot. A polgármester úr megkérdezte az ülés előtt, hogy 
tárgyalták-e a bizottságok. Igen, tárgyalták, de egy ilyen anyagra maximum fél 
perc vagy egy perc volt az áttekintésre. Én ott is elmondtam, hogy 
természetesen pl. ennél a napirendnél, hiszen a kézilabda csarnok valóban 
fontos, és támogatjuk magának a csarnoknak a felépítését, de az lenne a 
kérdésem, hogy lehetséges, minek van akkor a bizottsági ülések. Van rendkívüli 
ülés, valahogy meg lehet oldani azt, hogy egy ilyen fontos anyagoknál legalább 
egy napja legyen a bizottsági tagoknak ezt megvizsgálni. Természetesen most a 
közgyűlésen már olyan gombot tudok nyomni, amit szeretnék, de mi értelme van 
akkor a bizottsági üléseknek. Megkapnánk az anyagot, eljönnénk ide, és 
beszélnénk róla. És ez már nem az első ilyen eset. Kérem ennek a 
felülvizsgálatát, illetve valamit tenni ennek érdekében. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
  
Köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, hogy igazat kell önnek adjak e 
tekintetben. Tehát jobban oda fogunk figyelni. Saját magam személye nevében 
tudom ígérni. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a törvényességnek 
megfelelően járjunk el. Úgyhogy köszönöm szépen. És akkor most valóban vége 
a napirendi pontoknak. És akkor… 
 
Igen, egy szavazatot kérek! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

124/2018. (II.15.) határozata 
a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, 

felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnokának 
generáltervezői tevékenysége” tárgyú 

beszerzési eljárás megindítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy  a „Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, felújítandó és 
korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnokának generáltervezői 
tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 111. § r) pontja alapján az uniós értékhatárig mentes a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása alól.  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltakra tekintettel 
beszerzési eljárás lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt 
kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező generáltervezői 
program és ajánlati dokumentációban foglalt tartalommal. 

 
a)  Név: TH-Stúdió Építész Iroda Kft. 

  Székhely: 1121 Budapest, Remete út 10/A. 2.lház, II. em. 3. , 
  Adószám: 22745187-2-43 
  Telephely: 1118 Budapest, Haraszt u. 3. 
  e-mail: info@th-studio.hu, hidasi.gyorgy@th-studio.hu 

 
b)  Név: KONSTRUMA Mérnöki Iroda Kft. 

  Székhely: 1078 Budapest, Murányi u. 1. II. em/7. 
  Adószám: 10259470-2-42 
  e-mail: office@konstruma.hu,  
 

c) Név: Óbuda Építész Stúdió Kft. 
  Székhely: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A 
  Adószám: 12771251-2-41 
  e-mail: obudastudio@obudastudio.hu, 
                                       lipcsei.gabor@obudastudio.hu 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 2. pontban megjelölt gazdasági szereplők 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                      a polgármester 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

            a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály 
            osztályvezetője 

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. február 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
És akkor az SZMSZ értelmében kérem azokat az észrevételeket, amelyek a 
körzettel kapcsolatos problémákat jelzik. Arra kérem tisztelt képviselő-társaimat, 
hogy legalább nyolcan tartózkodjunk a közgyűlési teremben. Tehát ne lógjunk 
meg, ha lehet, képviselő urak! És akkor Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó. 
Uraim a helyzet komolyságára való tekintettel kérem a napirendre odafigyelni! 
 

(Pintér Attila képviselő 11:08-kor távozott az ülésteremből.) 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány körzeti 
problémára szeretném ismét felhívni a figyelmet, és kérni a városüzemeltetési 
osztálytól a problémák megoldását. Van olyan is, amit már a hivatal felé már 
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kommunikáltam, de ismételten felhívnám rá a figyelmet. Egyrészt a múzeum 
melletti garázs sor mögött ledőlt a támfal egy része, ezt kérném javíttatni, 
balesetveszélyes gyakorlatilag. Illetve a Batsányi utca 3. előtt, ez nagyon régi 
történet, egy korábbi gázfelújítás miatt megsüllyedt az aszfalt, ennek a javítását 
szeretném kérni. Ez egyrészt szerintem a gázszolgáltató, az E.ON feladata 
lenne, de a lakók arra várnak, hogy ezt a kérdést megoldjuk. Vagy az E.ON vagy 
a hivatal, nekem teljesen mindegy, az a lényeg, hogy oldjuk meg ezt a 
problémát, a lakók ezt várják tőlünk. A kórház mögött, a Panoráma úton évek óta 
van egy megsüllyedt útszakasz, ez a Gombos alpolgármester úr és az én 
körzetem közötti területen található, mind a ketten ismerjük, hogy ez nagyon régi 
történet. Úgyhogy ismételten felhívnám erre a figyelmet, hogy kérném ennek a 
javítását betervezni, vagy akár a DVCSH-val az écs terhére beterveztetni, én azt 
gondolom, hogy mielőtt még nagyobb baj történik, és ott beszakadna egyébként 
a megsüllyedt aszfaltszakasz, már az előtt indézkedni kellene. Remélem, hogy 
nem fog baj történni, és már előtte meg tudjuk ezt oldani. A Martinovics út 28-30. 
mögötti parkoló kijáratánál két oldalt az autók által kijárt, megsüllyedt terület 
feltöltését kérném murvával. Egy másik történet, a Babits utcában a 2-től 16-ig 
megkeresett az egyik lakó, aki a többi lakó nevében továbbította a lakók kérését, 
új virágládák kihelyezését kérnék, és ezt én is támogatnám. Mindösszesen nyolc 
darab virágláda kihelyezését szeretném kérni. Annyi lenne a kérésem, hogy egy 
bejárás keretében a pontos helyszíneket határozzuk meg. Tehát a lényeg az, 
hogy Babits 2. és 16. közötti területen. Illetve még a Kossuth 17. előtti járdát, 
járda megsüllyedt, ennek a javítását szeretném még kérni. Köszönöm szépen a 
figyelmet. 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm, képviselő úr. Hingyi László képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Egy-két problémával én is készültem. 
Mégpedig az egyik a Szent István híd után a horgászbüfé fele a patakba be van 
dőlve vagy ketté van törve egy nagy fa, és most, hogy volt az esőzés meg a hó, 
megindult a víz, összegyűjti a levonuló hulladékokat. Annak a fának a 
kitakarítását kérném, hogy végezzék el, hogy ne gyűjtse össze ott a szemetet, 
amit bevisz a Dunába, az öbölbe. Illetve a Pentelei Molnár János utca 22. 
tudomásom szerint önkormányzati telek, nagyon el van burjánzva benne a 
növény, ott jelezték az ott élő lakók, és szeretnék még, ha most mielőtt még 
elkezdenének újra nőni, tehát száraz állapotban könnyebb lenne esetleg a 
kivágása, a takarítása. Azon kívül a Mészégető utcában már többször 
szorgalmaztam, vagy dűlő, nem tudom a pontos nevét, hogy ott helyrajzi számok 
vannak, hogy ott kérték a lakók, hogy utcanév legyen. Ők nekik megfelelne a 
Mikszáth Kálmán utca folytatása, tehát sorszám szerint, hogyha mennének. 
Hivatkozva erre, hogy sokszor ugye mentőt, taxi kéréstől kezdve nem tudnak 
pontosan irány adatot adni. Illetve tavaly kértem ennek az útnak a felújítását. 
Részben meg is csinálták a kátyúzását. Én szeretném kérni, mivel hogy elég sok 
telektulajdonos meg új házépítő van, elég keskeny az az utca, hogyha azt 
egyszer végig lehetne egy földgéppel letakarítani, lesimítani, és egy kavicságyas 
utat csinálni, vagy esetleg, ami hosszú távra is megfelelne, nem tudom, hogy 
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mire fordítják azokat az anyagokat, amit felmarnak itt a város útépítéséből, de 
több lehetne ezt hasznosítani, pl. hogy leteszik, és lehengerelik az útra egy 
megfelelő kavicságyra, hogy szintén ezt meg lehetne csinálni a Kajszi utca, 
Barack utca, a 6-os útnak a felén lévő résznél. Egy részét már megcsinálták, 
annak örülnek a lakók, de annak a folytatását is, amennyiben lehetne ebben az 
évben megoldani, nagyon örülnének neki. Illetve szeretném még kérni a 
Szabadság úton lévő régi szemeteseknek, ugye most ott járda fel lett újítva, és 
nagyon csúnyán néznek ki ezek a horganyzott szemetesek, hogyha azoknak a 
szemeteseknek az újra való cserélését, amik most vannak a városban, 
kihelyeznék. Színt nem szeretnék mondani, ami van, de nekem a fekete vagy a 
szürke megfelel. Tehát hogyha ezek meglennének, ennek is örülnének az ott élő 
lakók. Van még egy probléma, ez viszont a most elkészült Aranyvölgyi úttal 
kapcsolatban jelezte több városlakó, hogy vannak már olyan helyek, ahol már 
kezdenek megrepedni, vagy kátyúsodni, süllyedni a bevezető út az OBI fele. 
Megmondom őszintén, nem néztem meg, csak hivatkozva tudom mondani. 
Tehát kérném az útfelügyeletet, hogy ezt vizsgálják felül, hogy ez igaz-e. Hogyha 
esetleg van még erre garancia, akkor azon belül ezt a feladatot meg tudják 
csinálni. Az utolsó problémám pedig a múlt hónapi közgyűlésen, a Frangepán 
utca 12-ben lévő rágcsálóirtással kapcsolatban, az ott lévő szemétdombbal 
kapcsolatban. Megnéztem, azóta úgy látom, hogy egy kocsira való sittet elvitt a 
tulajdonos, de azóta is napiasan keresnek a környékbeli tulajdonosok, hogy még 
mindig sok a patkány, illetve szeretnék, hogyha hathatósabb ráhatás lenne erre 
a lakóra, hogy számoljon be, hogy mikorra, egy határidőt adni, vagy valami, nem 
tudom, mi ennek a megoldása. Csak engem napiasan ez ügyben keresnek, és 
szeretném, hogyha több embert érintő problémát valamilyen módon meg 
tudnánk oldani. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Cserni Béla képviselő úré a szó! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is egy 
fogadóórámon többszörösen is felmerült ügy kapcsán szeretnék szólni, 
tulajdonképpen szeretném a körzetben lakókat megnyugtatni. Ugye az volt a 
problematika, hogy dr. Ágoston Erzsébet körzeti orvos betegsége folytán ugye 
2017. május elseje óta nem látja el a feladatot a 15. számú felnőtt háziorvosi 
körzetben. És a mai napon született egy olyan közgyűlési döntés, ami pont ezt 
az esetet fogja orvosolni, hiszen jelentkezett dr. Majorosi Emese háziorvos 
asszony, aki ezt a feladatot vélhetően 2018. május 1-től, amikortól ugye az 
Állami Egészségügyi Ellátó Központ a praxisprogramjában lévő szerződést végig 
tudja az önkormányzat vinni, és ez alá lesz írva, onnantól ő fogja itt ezt a 
feladatot ellátni. Én köszönetet mondanék addig is ugye a helyettesítést ellátó 
háziorvosoknak, de ugye a lakóknak az az alapvető baja, hogy mindig más-más 
háziorvos helyettesíti doktornőt a feladatában, és hát jobb szeretnék a lakók, 
hogyha egy állandó orvos lenne, aki ugye minden olyan ügyet, ami velük 
kapcsolatosan történés volt, azt emlékezetből is tudná. Úgyhogy ez, 
mindenféleképpen bízom benne, hogy az ott lakókat meg fogja nyugtatni, 
úgyhogy ez az ügy kezelődik, és vélhetően 2018. május 1-től állandó háziorvosa 
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lesz a Váci utcai körzetnek, ami ugye az egész Római városrésznek az ügyét 
oldja meg. Emellett pedig ugye szintén egy mai napi ügy volt, az egész városi 
parkolási rendszernek a feltérképezését tűztük ki célul. Nekem szintén minden 
egyes fogadóórámnak egyik komoly sarkalatos pontja a parkolási helyzetnek a 
kezelése. Már oda jutottunk, hogy a lakók mutatják meg, hogy nézze meg, 
képviselő úr, ez a hely meg ez a hely is megfelelne az ő elképzelésük szerint 
annak, hogy itt parkolókat alakítsunk ki. Szóba került ugye az is, amit főépítész 
úrral egyeztetni próbáltunk, hogy mi a helyzet abban az esetben, hogyha az 
egész Római körutat egyirányúsítanánk ugye a Volán busz menetirányának 
megfelelően, és akkor nem parkoló építésről, hanem kialakításról beszélnénk. 
Én kezdeményeztem ezzel kapcsolatosan egy bejárást a hivatallal, főépítész 
úrral itt a körzetben, úgyhogy ezt én úgy gondolom, hogy az idő ezt megengedi, 
mert március közepe magasságában meg fogjuk oldani, és minél előbb 
igyekszünk ezen az égető helyzeten, ezen a parkolási gondon segíteni. 
Köszönöm szépen. 
 

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

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az első napirendi pontnál 
szerettem volna hozzászólni, és köszönöm a jegyző asszonynak a tájékoztatást 
az országgyűlési választásról. Tisztelt Dunaújvárosi Lakosok! Szeretném önöket 
megkérni arra, hogy éljenek azzal a lehetőséggel, hogy az országgyűlési 
választás alkalmával elmenjenek szavazni. Nagyon szépen köszönöm. Ez lenne 
a lakók felé. És a körzetemből egy pár dolgot szeretnék elmondani, amely 
problémát jelent számunkra. Fogadóórát tartottam, és megkeresett a Pacsirta 
utcából egy lakó, aki kéri azt, hogy lehetőség szerint a vizet be kéne vezetni, a 6-
os útnak a másik feléről van szó. Ott sok helyen nincsen még ivóvíz-hálózat, 
ennek a kialakítását kérték lehetőség szerint. Itt szóba kerül az, hogy a 6-os út 
alatt át kell fúrni, meg ilyesmi, de ott van egy csatorna, amin esetleg az ivóvizet 
át lehetne vinni mindenféleképpen. A másik, aki megkeresett a fogadóórámon, 
az a Petőfi út 74-ben lakik, és azt szeretném kérni a főépítész úrral, hogy 
menjünk ki, nézzük meg, hogy az mennyi, a városnak az örökségéhez mennyire 
tartozik, hogy lehet átalakítani azt az épületet. Megvette azt a régi épületet, és 
szeretné átalakítani, hogy mi fér bele abba, hogy még megfeleljen a mi 
előírásainknak. Bízom benne, hamarosan elkezdődik a Venyimi útnak a 
felújítása, és ott azért vannak az út mellett különböző parkolóhelyek, itt a 
kertészetre gondolok, meg a fodrásszal szemközt is vannak területek, amik 
tulajdonképpen sáros, el lett foglalva, ki lettek alakítva. Azt szeretném 
megkérdezni, hogy van-e arra lehetőség, hogy a felújítás során ezeket a 
területeket kitérkövezzük, hogy megfelelően, ha már felújítjuk a Venyimi utat, 
hogy megfelelően meg tudjanak állni az oda menő, kertészetbe vagy a 
fodrászathoz menő polgáraink. Ez lenne a kérésem. Nagyon szépen köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Sztankovics képviselő úré a szó! 
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Sztankovics László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Az elmúlt közgyűlésen feltettem egy 
kérdést a kertvárosi körforgó és a vasút közötti járda állapotával kapcsolatban, 
és nem kaptam felvilágosítást azóta sem, úgyhogy nem tudok mit mondani 
azoknak a választóknak, akik engem megkerestek ezzel kapcsolatban. Kérem, 
hogy minél rövidebb időn belül az iroda adja meg a választ nekem írásban, hogy 
el tudjam mondani az embereknek, hogy mi történik ott. Jó? Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Egyébként az a javaslatom, hogy minden további nélkül 
keresse meg osztályvezető urat, és kérje a választ. Sok esetben én magam is 
tapasztalom azt, hogy levél formájában akár a lakóktól, lakosságtól kapott 
levelek alapján fordulok az osztályvezető úrhoz vagy a városüzemeltetési 
osztályhoz. Ezt egyébként ajánlom képviselő-társaimnak is, sokkal egyszerűbb 
ez a módszer, mint hogy itt felsorolásokba kezdjünk. Ugyanakkor szóban én 
magam is említettem több olyan sajnálatos tényezőt, amelyekben ugyan érintett 
vagyok, de kénytelen vagyok megemlíteni. Az a Búzavirág utcai csapadékvíz 
elvezetése. Nem tudom, ismerik-e képviselő-társaim közül bárki ezt a területet, 
tudvalevő, hogy a Táborállási rész, ott konkrétan fotókkal bizonyítható, hogy 
olyan csúszások, szakadások vannak, amelyek előbb-utóbb beláthatatlan 
következményekkel járnak. Én nagy tisztelettel arra kérem az építészeti osztályt 
a városüzemeltetési osztállyal karöltve, hogy ezt a kérdést a lehető 
legsürgősebben vegyék figyelembe, szemrevételezzék az adott területet, 
ugyanis sajnálatos módon meg kell, hogy osszam önökkel, hogy a jelenlegi 
csapadékvíz elvezetés a lapos területen lévő házakról úgy történik, hogy a 
talajba engedik bele a vizet. Gyakorlatilag tisztított vízzel mossák ki a partfalban 
lévő lakóépületeket, illetve telkeket. Tehát én azt gondolom, hogy ez előbb-utóbb 
valóban beláthatatlan következményekkel jár. Köszönöm szépen. További 
hozzászólás hiányában… Jegyző asszony kért szót. 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Igen. Köszönöm szépen. Én a kérdésekhez csak egy tájékoztatást adni 
önöknek. Tehát, hogy hogy készülnek a válaszokat, mert sokszor ugye képviselő 
hölgyek, urak sorolják a problémákat, és néznek rám, ugye mindenki azt látja, 
hogy nem írok semmit. És ugye a tizenöt napon belüli válaszadás az úgy 
történik, hogy a jegyzőkönyv ugye számítógépes rögzítésre kerül, azután leírják 
a kollegáim, úgyhogy dokumentálhatóan kiszignálásra kerül a jegyzőkönyvnek 
azon példánya az érintett osztályok vezetői részére, amik az önök kérdéseit 
tartalmazzák, és természetesen az SZMSZ szerint mindenki által feltett kérdésre 
adott választ megkapja az összes képviselő. Csak ezért van az, hogy senki nem 
jegyzetel, senki nem ír abban a pillanatban, de attól függetlenül a válaszokat 
megkapják. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm a tájékoztatót. Szeretném a televíziót megkérni arra, hogy később 
pakoljanak, tehát ne menjünk el, folytatnánk a zárt üléssel. Gyorsítsuk meg a 
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folyamatot! Jó? Amikor a zárt ülést befejeztük, kérem, a televízió akkor pakoljon 
ki. Köszönöm. És akkor folytatnánk a zárt üléssel.  
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 


