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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 19-ei 

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

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

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Lassingleitner Fruzsina képviselő 
3. Szabó Zsolt képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Ragó Pál koordinációs és városfejlesztési alpolgármester 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály 

osztályvezetője 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Cserpes Márta személyügyi vezető ügyintéző 
Petrovickijné dr. Angerer 
Ildikó 

környezetvédelmi vezető ügyintéző 
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Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója 

 
 
A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Bata János könyvvizsgáló 
Bölcskei Anna Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 

Erzsébet Idősek Otthonai intézményvezetője 
Varga Anna Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Kleinné Németh Judit Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
Kollárné Kovács Anita Dunaújvárosi Tankerületi Központ szakmai 

megbízott igazgatóhelyettese 
Csapó Gábor Dunaújvárosi Szakképzési Centrum főigazgatója 
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Konstantin Mihály DSZSZ Kft. ügyvezetője 
Sági Péter DV N Zrt. vezérigazgatója 
Kováts Rózsa MMK Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit 

Kft. ügyvezetője 
Ecsődiné Pletser Edit Vasmű u. 41. Irodaház képviseletében 
  
  

Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 12 fő, így a testület 
határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Tisztelettel köszöntöm Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
tagjait és minden kedves meghívott vendégünket. Elég régen találkoztunk 
ebben a körben. Áprilisi közgyűlésünket megnyitom. Megállapítom, hogy 
az ülés határozatképes. Lassingleitner Fruzsina képviselő asszony, Szabó 
Zsolt képviselő úr és Besztercei képviselő úr igazoltan vannak távol. 
Indítványoznám három új napirend felvételét, ha és amennyiben a 
bizottságok megtárgyalták. Az egyik Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításáról szól. Kérdezem, hogy a gazdasági bizottság 
tárgyalta-e. 
 

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

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

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat Dunaújváros településrendezési 
eszközeinek módosításának elindítására az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – 
Vasmű út által határolt területén” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – 
mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

131/2018. (IV.19.) határozata 
„Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által határolt 
területén” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek 
módosításának elindítására az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által 
határolt területén” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 70. napirendjeként 
felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom a javaslat szén-dioxid kvóta vásárláshoz forrás biztosítása 
az Energo-Hőterm Kft. részére című napirendet a nyílt ülés 71. 
napirendjeként felvenni. Elnök úr! Tárgyalta. Köszönöm. A harmadik ilyen 
sürgősségi indítvány a nyílt ülés 72. napirendjeként javaslat a DSZSZ Kft. 
ügyvezető megbízatás meghosszabbítására. Hingyi képviselő úr! 
Köszönöm. 
 
A 71. napirend felvételét, aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás 
biztosítására az Energo-Hőterm Kft. részére” című előterjesztést a nyílt ülés 
tárgysorozatába – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

132/2018. (IV.19.) határozata 
„Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. 
részére” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 



4 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az 
Energo-Hőterm Kft. részére” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 71. 
napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki a 72. napirend felvételét támogatja, szintúgy igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője megbízatása meghosszabbítására” című előterjesztést a 
nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

133/2018. (IV.19.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

megbízatása meghosszabbítására” című előterjesztés 
sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 
Kft. ügyvezetője megbízatása meghosszabbítására” című előterjesztést a közgyűlés 
nyílt ülés 72. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom három napirend levételét a tárgysorozatból. Ezekről külön 
nem szavazunk. Vagy szavazni kell róla? Tényleg rég volt közgyűlés. A 
24., a 40. és a 44. napirendről van szó. 
 
A 24. levételét, aki tárgyalja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 24. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

134/2018. (IV.19.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 24. napirendi pont levételéről 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 24. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros térfelügyeleti 
kamerarendszerének bővítése tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás 
és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására”, levette 
napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

40. napirend! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 40. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
levette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
135/2018. (IV.19.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 40. napirendi pont levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 40. napirendi pontját, mely „Javaslat a 2018/2019-es Ovi-Sport 
Program keretében pályázat benyújtására a Dunaújvárosi Óvoda Bóbita Tagóvodája 
vonatkozásában”, levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a 44. napirend! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 44. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 9 fő (Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – levette és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
136/2018. (IV.19.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 44. napirendi pont levételéről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti a 44. napirendi pontját, mely „Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért 



6 
 

Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött támogatási szerződés 2. számú 
módosítására” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Valamint indítványozom a 31. napirend levételét, ez az ESZI szociális 
intézmény részére a Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt munkák 
biztosítása című napirend további egyeztetés okán. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 31. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
levette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

137/2018. (IV.19.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 31. napirendi pont levételéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei nyílt ülésének 
meghívó szerinti 31. napirendi pontját, mely „Javaslat az Egyesített Szociális 
Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai Intézmény részére a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által előírt munkák fedeztének biztosítására”, levette 
napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A megmaradt napirendi pontokról, tehát a nyílt ülés napirendjéről döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
138/2018. (IV.19.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
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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 
 

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

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervéről szóló 299/2016. (V.19.) számú 

határozat módosítására 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

18/2016. (VI.17.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletének 
módosítására 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

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

 
9. Javaslat a dunaújvárosi 730/423 és a 730/428 helyrajzi számú (Béke körút) 

ingatlanok átminősítésére és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
rendelet módosítására 

 
10. Javaslat az Élményfürdő próbaüzemeltetését végző társaság kijelölésére 
 
11. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján ellentételezésként átadott összeg 2017. IX-
XII. időszaki elszámolásának elfogadására és a 2017. évi ellentételezési 
keretösszeg megemelésére 

 
12. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján 2018. évi ellentételezési keretösszeg 
megállapítására és a kapcsolódó forrás biztosítására 

 
13. Modern Városok Program keretében Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés 

programjának kidolgozásával kapcsolatos döntések meghozatalára  
 
14. Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú 
módosításának elfogadására 
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15. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében 
bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás 
lezárására, eredményhirdetésére 

 
16. Javaslat Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás keretén belül, a BMSK Zrt.-

vel a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 
megkötött megbízási szerződés 1. számú módosítására 

 
17. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 

kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 

 
18. Javaslat a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázaton való rézvételre és 
a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására 

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

megvalósítási szakasz szakértői kommunikációs feladatainak elindítására 
 

20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 
módosításának elfogadásáról 

 
21. Javaslat Nagyvenyim településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához adandó 

tájékoztatásra 
 
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítás 
(2018. január-március hónap) megkötésére 

 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. 
módosítására (2018. április-december hónap) megkötésére 

 
24. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálataira II. ütem tárgyában 

közbeszerzési eljárás indítására 
 
25. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában induló 

közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítására 

 
26. Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, buszvárók 

cseréjének, buszöböl felújítási munkálataira 
 

27. Javaslat a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti önkormányzati épület felújítási 
munkáira  

 
28. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 

pótmunkák megrendelésére 
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29. Javaslat a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017. (XI.29.) Kormányrendelet 
által meghatározott szakasza üzemeltetésének átadására 

 
30. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – 

minimumfeltételek biztosítás érdekében – többletforrás biztosítására 
 

31. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységének 
értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 

 
32. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai Intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására 
 

33. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, magasabb 
vezetői álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírására 

 
34. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely 

betöltésére irányuló pályázat kiírására 
 

35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására 

 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatainak 

(szakmai alapdokumentumok módosítása) véleményezésére 
 

37. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési 
javaslatának (alapító okirat módosítása) véleményezésére 

 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő óvodatitkár álláshely 

engedélyezésére 
 

39. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését 
követő 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadására 

 
40. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 

támogatási szerződés megkötésére 
 
41. Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány részére „20 éves a Kortárs 

Művészeti Intézet – ünnepi rendezvénysorozat”-ra nyújtott támogatás elszámolási 
határideje, valamint a támogatási szerződés módosítására 

 
42. Javaslat a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvánnyal kötött támogatási 

szerződés módosítására 
 
43. Javaslat a Dunaferr Art Alapítvány részére a Közművelődési pályázaton 

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

 
44. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 

DVG Zrt.-vel 
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45. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és támogatására  
 
46. Javaslat pentelei rendezvények támogatására 
 
47. Javaslat a 2018. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására 
 
48. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 
 
49. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2018. évre 
 
50. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolója 

elfogadására, valamint a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és 
könyvvizsgálója személyének megválasztására 

 
51. Javaslat a DV N Zrt. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására 
 
52. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosítási szerződéssel kapcsolatosan önkormányzati alkusz 
kiválasztására, a 2018. október 1-jétől szükséges vagyon- és felelősségbiztosítás 
megújítására 

 
53. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi helyi 

közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 

54. Javaslat a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására, 
a KNYKK Zrt. költségkimutatásának megismerésére 

 
55. Javaslat a Tömegsport telep üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

felülvizsgálatára 
 
56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. számú 
módosítására 
 

57. Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 és 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott kivett 
beépítetlen megnevezésű ingatlanok hasznosítására (Somogyvári Ákos kérelme) 

 
58. Javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 és a 87/5/A/41 helyrajzi számon nyilvántartott, 

egyéb helyiség megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Október 23. tér 8. és 
9. szám alatt található ingatlanok hasznosítására (Regionális Térségfejlesztési Kft. 
kérelme) 

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

nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
60. Javaslat a dunaújvárosi 372/19 hrsz. alatt nyilvántartott – több művelési ággal 

érintett -, 109 ha 8.204 m2 nagyságú ingatlanból kialakítandó, 372/210 hrsz.-ú, 
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kivett telephely megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Alsó Duna-parton 
található ingatlanrész értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
61. Javaslat az ételláda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról szóló 43/2018. 

(I.25.) határozat határidejének módosítására 
 
62.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
 
63. Javaslat a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
 

64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 
Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 

 
65. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére 
 

66. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által határolt területén 

 
67. Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. részére 

 
68. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

megbízatása meghosszabbítására 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek meghívott vendégeink számára tanácskozási jogot 
biztosítani a következő szavazáson! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

139/2018. (IV.19.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a jegyzőkönyvvezető személyéről dönteni a 
megszokott módon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

140/2018. (IV.19.) határozata 
a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

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

Az önkormányzati törvény értelmében a közgyűlés kötelezően zárt ülést 
tart kitüntetési ügy tárgyalásakor. A zárt ülés meghívója 1., 2., 3., 4. 
napirendi pontja ilyen jellegű napirendet tartalmaz. 
 
A zárt ülés tényéről nem, csak a napirendek felvételéről szavazunk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés 1-4. napirendi pontjait zárt ülésen – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

141/2018. (IV.19.) határozata 
a zárt ülés 1-4. napirendi pontjainak zárt ülésen való tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. április 19-ei zárt ülésének 
meghívó szerinti 1-4. napirendi pontjait zárt ülésen tárgyalja. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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5., 6., 7. napirendi pont pedig önkormányzati vagyonnal összefüggő 
napirendi pont, és a nyilvános tárgyalás más érintett üzleti érdekét vagy 
éppen az önkormányzat üzleti érdekét sérteni. 
 
5. napirend zárt üléséről döntünk, tulajdonosi kölcsön biztosítása a DVG 
Vagyonkezelő Zrt. részére! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat tulajdonosi kölcsön biztosítására a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére” című előterjesztést zárt ülésen – mellette 
szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
142/2018. (IV.19.) határozata 

„Javaslat tulajdonosi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. részére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tulajdonosi 
kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. részére” zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

6., a DSZSZ Kft. tagi kölcsönszerződés módosítása! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. tagi kölcsönszerződésének módosítására” című előterjesztést zárt 
ülésen – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő 
(Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – tárgyalja és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
143/2018. (IV.19.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. tagi 
kölcsönszerződésének módosítására”című napirend 

zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
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Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. tagi kölcsönszerződésének módosítására” zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

7., jogi képviselő megbízása egy bizonyos perben! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat jogi képviselő megbízására a 
Székesfehérvári Törvényszéken 22.G.40.015/2018. számon indult perben” című 
előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), 
távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – tárgyalja és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

144/2018. (IV.19.) határozata 
„Javaslat jogi képviselő megbízására a Székesfehérvári Törvényszéken 

22.G.40.015/2018. számon indult perben”című napirend 
zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. április 19-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat jogi képviselő 
megbízására a Székesfehérvári Törvényszéken 22.G.40.015/2018. számon indult 
perben” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja 
alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a zárt ülés hét napirendi pontjáról dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

145/2018. (IV.19.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 19-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására 
 
2. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására 
 
3. Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására 
 
4. Javaslat a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozására 
 
5. Javaslat tulajdonosi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

részére 
 
6. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. tagi 

kölcsönszerződésének módosítására 
 

7. Javaslat jogi képviselő megbízására a Székesfehérvári Törvényszéken 
22.G.40.015/2018. számon indult perben 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A tanácskozási jogról! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
146/2018. (IV.19.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. április 19-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

147/2018. (IV.19.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés zárt ülése 
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

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

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: a polgármester 

5. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervéről szóló 299/2016. (V.19.) számú 
határozat módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             az oktatási, kulturális, kisebbségi és sportbizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
18/2016. (VI.17.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletének 
módosítására 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

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

 
9. Javaslat a dunaújvárosi 730/423 és a 730/428 helyrajzi számú (Béke körút) 

ingatlanok átminősítésére és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
rendelet módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
10. Javaslat az Élményfürdő próbaüzemeltetését végző társaság kijelölésére 

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

 
11. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján ellentételezésként átadott összeg 2017. IX-
XII. időszaki elszámolásának elfogadására és a 2017. évi ellentételezési 
keretösszeg megemelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
12. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program – TOP 

közfeladat ellátási szerződés alapján 2018. évi ellentételezési keretösszeg 
megállapítására és a kapcsolódó forrás biztosítására 

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

 
13. Modern Városok Program keretében Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés 

programjának kidolgozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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              a pénzügyi bizottság elnöke 
 
14. Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 

kapcsolatos döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú 
módosításának elfogadására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

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

 
16. Javaslat Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás keretén belül, a BMSK Zrt.-

vel a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 
megkötött megbízási szerződés 1. számú 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 

 
17. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 

kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
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 

 
18. Javaslat a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 

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

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

megvalósítási szakasz szakértői kommunikációs feladatainak elindítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
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20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 
módosításának elfogadásáról 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
21. Javaslat Nagyvenyim településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához adandó 

tájékoztatásra 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítás 
(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 

 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. 
módosítására (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 

 
24. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálataira II. ütem tárgyában 

közbeszerzési eljárás indítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
25. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában induló 

közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység ellátásának 
biztosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
26. Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, buszvárók 

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

27. Javaslat a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti önkormányzati épület felújítási 
munkáira  
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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 

 
28. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 

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

 
29. Javaslat a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017. (XI.29.) Kormányrendelet 

által meghatározott szakasza üzemeltetésének átadására 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
30. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – 

minimumfeltételek biztosítás érdekében – többletforrás 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 

 
31. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységének 

értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
32. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai Intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására 
Előadó: a polgármester 

 
33. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, magasabb 

vezetői álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírására 
Előadó: a polgármester 

 
34. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely 

betöltésére irányuló pályázat kiírására 
Előadó: a polgármester 

 
35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dunaújvárosi 

Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési szerződés módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési javaslatainak 

(szakmai alapdokumentumok módosítása) véleményezésére 
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Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
37. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési 

javaslatának (alapító okirat módosítása) véleményezésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
38. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő óvodatitkár 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 

 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését 

követő 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
40. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 

támogatási szerződés megkötésére 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
             a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
41. Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány részére „20 éves a Kortárs 

Művészeti Intézet – ünnepi rendezvénysorozat”-ra nyújtott támogatás elszámolási 
határideje, valamint a támogatási szerződés módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
42. Javaslat a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvánnyal kötött támogatási 

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

 
43. Javaslat a Dunaferr Art Alapítvány részére a Közművelődési pályázaton 

múzeumpedagógiai 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 

 
44. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés megkötésére a 

DVG Zrt.-vel 
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 
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45. Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és 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 

 
46. Javaslat pentelei rendezvények 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 

 
47. Javaslat a 2018. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására 

Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
48. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására 

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

 
49. Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 2018. évre 

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

 
50. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolója 

elfogadására, valamint a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és 
könyvvizsgálója személyének megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
51. Javaslat a DV N Zrt. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadására 

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

52. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződéssel kapcsolatosan önkormányzati alkusz 
kiválasztására, a 2018. október 1-jétől szükséges vagyon- és felelősségbiztosítás 
megújítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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53. Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi helyi 
közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

54. Javaslat a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására, 
a KNYKK Zrt. költségkimutatásának megismerésére 
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 

 
55. Javaslat a Tömegsport telep üzemeltetésére vonatkozó szerződés 

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

 
56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Máltai 

Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. számú 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

57. Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 és 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott kivett 
beépítetlen megnevezésű ingatlanok hasznosítására (Somogyvári Ákos kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
58. Javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 és a 87/5/A/41 helyrajzi számon nyilvántartott, 

egyéb helyiség megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Október 23. tér 8. és 
9. szám alatt található ingatlanok hasznosítására (Regionális Térségfejlesztési Kft. 
kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
60. Javaslat a dunaújvárosi 372/19 hrsz. alatt nyilvántartott – több művelési ággal 

érintett -, 109 ha 8.204 m2 nagyságú ingatlanból kialakítandó, 372/210 hrsz.-ú, 
kivett telephely megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Alsó Duna-parton 
található ingatlanrész értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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61. Javaslat az ételláda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról szóló 43/2018. 
(I.25.) határozat határidejének módosítására 

 
62. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi adóztatási 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: a jegyző 

 
63. Javaslat a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 

ellenőrzési jelentés elfogadására 
Előadó: a polgármester 
 

64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és Jogi 
Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
Előadó: a polgármester 

 
65. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére 
Előadó: a polgármester 

 
66. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 

az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által határolt területén 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

67. Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. 
részére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

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

68. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
megbízatása meghosszabbítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat a „Dunaújváros Díszpolgára” kitüntető cím adományozására 

Előadó: a polgármester 
 
2. Javaslat a pedagógus életpálya megbecsülését szolgáló díjak adományozására 

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

 
3. Javaslat a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj adományozására 

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

 



25 
 

4. Javaslat a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díj adományozására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
5. Javaslat tulajdonosi kölcsön biztosítására a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 

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

 
6. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. tagi 

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

7. Javaslat jogi képviselő megbízására a Székesfehérvári Törvényszéken 
22.G.40.015/2018. számon indult perben 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési 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: 

 
Rátérünk az első napirend megtárgyalására. Egy pár tájékoztató anyagot 
most kaptak meg az ülés elején, képviselő-társaim, legyenek kedvesek 
figyelembe venni a napirendi pontnál. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt 
hiszem, hogy nyugodt szívvel mondhatom, hogy egy igen izgalmas 
időszakon vagyunk túl, és kérem, engedjék meg, hogy itt a dunaújvárosi 
Jobbik nevében köszönjem meg minden választópolgárnak, aki élt a 
szavazati jogával, és elment szavazni. Külön köszönetemet szeretném 
kifejezni azoknak, akik a Jobbik Magyarországért Mozgalmat, illetve Pintér 
Tamást választották. Én azt gondolom, hogy az, hogy Dunaújvárosban 
egy olyan ember mögé sorakoztak föl az emberek, ahol pártszimpátiától 
függetlenül jobbról, balról, középről be tudtak állni egy ember mögé, azt 
gondolom, hogy ez példaértékű. Ennek a példaértékű dolognak Pintér 
Tamás áll elébe, és várja a munkát, és várja azt, hogy velünk közösen 
jöjjön mindenki. Ez az első, amit itt szerettem volna elmondani. Tehát 
köszönöm szépen mindenkinek. A második az egy gratuláció, és egy 
teljesen más téma már. Ugye a csapatsportokban az elmúlt időszakban, 
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ha lehet azt mondani, akkor ilyen közepes dolgok történtek városunkban. 
Viszont hétvégén egy nagyon szép eredmény született, mégpedig a női 
vízilabda csapatunk megnyerte a LEN Kupát. Én azt gondolom, hogy a 
Nemzet Sportvárosaként ilyenkor újra kihúzhatjuk magunkat, ez adhat erőt 
abban, hogy más sportágakban ismét ilyen nagyobb bizalommal legyünk, 
és köszönjük szépen, és gratulálunk a lányoknak. A másik gratuláció, az 
egy másik terület, de ugyanilyen örömteli lehet, ez pedig a Móricz 
iskolának az eredménye. Ugye ők az idén bekerültek a tíz legjobb 
általános iskola közé, azt hiszem, hogy ez igen példaértékű. Mondom ezt 
úgy, hogy sok-sok évvel ezelőtt még hajdanán akár sport, akár tanulmányi 
eredményként ex büszke petőfisként küzdöttem ellenünk, de tudom 
mondani, hogy bravó Móricz, és csak így tovább. És akkor a következő, az 
egy érdekesebb téma, a gazdasági bizottság tárgyalt egy indítványt egy 
kutyafuttatóval kapcsolatban. Hogy a városlakók is tisztában legyenek 
vele, egy magánszemély, illetve megnyertek egy pályázatot, miszerint 
ugye már több városban is megvalósult ez a projekt, tehát a városnak 
semmi pénzébe nem került volna, egy területet kellett volna úgy 
biztosítania, hogy ugyanúgy városi tulajdonban marad. Azonban a 
gazdasági bizottság föltett kérdéseket, tehát volt levélváltás, volt egyéb 
ilyen üzenetváltás. Minden kérdésre, átnéztem az anyagot, minden 
kérdésre érkezett válasz, és a gazdasági bizottság mindenféle indok 
nélkül elutasította ezt a dolgot, ezért nem tárgyalhatjuk itt ezt most. Én azt 
gondolom, hogy egy olyan dologról van szó, amikor tényleg nem kell 
ahhoz nagyon nyílt szemekkel látni, tudjuk azt, hogy Dunaújvárosban is 
óriási probléma van akár a kutyások vagy nem kutyások között, vagy akár 
tényleg az, hogy a jó lehetőségekkel, feltételekkel rendelkezünk, mégis az 
állattartók igencsak fogva vannak azzal kapcsolatban, hogy hova tudják 
vinni megfelelő helyre az állataikat. Ezt kifejezetten egy olyan projekt, 
amikor tényleg csak annyit kéne, hogy odaállni támogatóan mellé. Én arra 
szeretném kérni az önkormányzat illetékesét, ugyanis én ezt egyéni 
képviselői indítványként jövő hónapban szeretném újra beadni. Mivel én 
az egész anyagot átnéztem, és pontról pontra, szóról szóra egyetértek 
vele, én ebben szeretnék módosításokat végrehajtani. Viszont nyilván 
mivel ez elutasításra került, én arra kérem az illetékest, hogy legyen 
meghatározva, tehát pontról, miért nem tudták önök ezt támogatni, miért 
került elutasításra, és akkor a megfelelő módosításokat elvégezzük. Tudni 
kell azt, hogy több mint kétszáz önkéntes vállalta azt, hogy segít ennek a 
megépítésében, karbantartásában, tehát semmiféle költséggel nem járna 
ez az önkormányzatnak, és nagyon sok állattartónak okozna örömet. 
Tehát én erre szeretném kérni önöket, hogy érkezzen válasz arra, hogy 
pontosan miért lett ez elutasítva, és akkor a jövő hónapban már ennek 
megfelelően lesz beadva. És hogyha az állatoknál tartunk, akkor az 
állatvédelem. Pintér Tamásnak ez is egy nagyon fontos pillére volt a 
programjában, hogy az elmúlt időszakban sajnos egy olyan szervezetnek, 
mint a szurkolók az állatkínzás ellen, bizonyára többen ismerjük, többször 
kellett a városban járnia. Valamikor nem feltétlen azzal a céllal, azzal az 
eredménnyel távoztak, mint amiért jöttek, de akkor is hasznos volt az itt 
létük. Tehát igenis szeretnénk azt megüzenni, hogy Dunaújváros innentől 
kezdve még komolyabban fogja venni ezt a dolgot. Én arra szeretnék kérni 
minden dunaújvárosi lakót, akinek tudtára jut, vagy bármi olyannal 
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kapcsolatban, akkor bátran keressen minket, mert ezt a harcot meg fogjuk 
vívni, és én két dologért fogom ezt a harcot vívni. Ugyanis nem csak az 
állatokról van szó, én inkább az emberi oldalról közelíteném ezt meg. 
Tehát magát az állatkínzást nemcsak az állatok, hanem az emberek miatt 
is meg kell állítani. Ezért lesz az egyik ilyen zászlónkra ez kitűzve. Tehát 
én nagyon szépen kérek mindenkit, hogy bátran keressenek minket, 
hogyha ilyen vagy olyan információ a birtokukba jut. Köszönöm szépen a 
szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Két dolog miatt 
szeretnék szólni. Az egyik az, hogy szeretném megkérni a tisztelt 
bizottság elnök urakat, hogy mindenki a saját bizottságának az ügyrendjét 
legyen szíves átnézni, kidolgozni, újraértelmezni, az ügyrendi bizottság is 
meg fogja ezt tenni, mert a bizottsági üléseinket átrakták egy másik 
időpontra, hogy össze tudjuk hangolni azt, hogy a bizottsági üléseket 
mikor tartsuk, mert ebből nagyobb akadályok is alakulhatnak. A két 
közgyűlés között elég szépen eltelt két hónap, azért történtek itt 
események. A legújabbra szeretném felhívni a figyelmet. Megtartottuk a 
negyedik pikniket Újtelepen, ami nagyon jól sikerült, nagyon jó időjárás 
volt, nagyon jó rendezvényeink voltak. És aki nem tudná, kisvonat 
működött Újtelepen, körbe lehetett járni kisvonattal a településünket. 
Köszönő táblák megjelentek Újtelep környékén. Köszönjük szépen 
azoknak a támogatást, külön szeretném kiemelni a DVG Zrt.-t, aki rendbe 
rakta az udvart, megteremtette a különböző lehetőségeket, az Útkereső 
Szolgálat biztosította a feltételeket. Én szeretném mondani, hogy igenis 
nagyon szépül az Újtelepen a volt iskolánk a Jókai 19-ben, a felújítások 
hamarosan be fognak fejeződni, és tényleg minden körülmény adott lesz, 
hogy ott az Útkereső Szolgálat jól tudja végezni a munkáját. Úgyhogy 
szeretném még egyszer megköszönni. És lenne még egy dolog, az 
Újtelepieknek még egy kis türelmet szeretnék kérni, a Venyimi út felújítása 
hamarosan be fog fejezni, az utolsó simításokat végzik ott. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Frakcióvezető úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Barta képviselő úr 
már megelőzött a vízilabda csapattal kapcsolatban. Én is gratulálni 
szeretnék a csapatnak. Én úgy gondolom, hogy annak idején a DKKA 
kézilabda csapat is egy nemzetközi tornát nyert, őket is részesítettük 
valamilyen díjazásban. Én úgy gondolom, hogy a vízilabda csapatot is, 
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amennyiben lehetőség nyílik a város valamilyen jutalomban részesítse a 
vízilabda csapatot. És ezúton is gratulálok nekik, hogy tényleg 
Dunaújváros sportvárosát továbbra is dicsőítik. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Tisztelt Közgyűlés! Szeretnék reagálni az 
elhangzottakra. És kiemelni egy-két dolgot az elmúlt két hónap eseményei 
közül. Bizony-bizony csatlakozva bizonyos értelemben Barta képviselő 
úrhoz polgármesterként és a Fidesz, mint legnagyobb kormányzópárt, 
dunaújvárosi elnökeként megköszönöm azon térségben élő, akár 
városban, akár a környező településeken élő, de a mi 
választókerületünkhöz tartozó tisztelt választópolgárok részvételét, igen 
magas részvételét az április 8-ai parlamenti választáson, amellyel igen 
magas részvétellel polgári értékeket, az országot, a hazánkat megvédtük. 
Megvédtük, és ez a kétharmados győzelem, ez felhatalmazza a kormányt, 
felhatalmazza az önkormányzatunkat is az eddig elkezdett munka 
folytatására, ehhez bizalmat kaptunk Orbán Viktor miniszterelnök úrhoz, 
aki mindjárt a kampány elején, február 21-én, szerdán látogatott a 
városunkba. Majd ezt megerősítette Kósa Lajos tárca nélküli miniszter úr 
is. Az élményfürdőbe tett látogatáson egy nyilvános sajtótájékoztató 
keretében, hogy azok a programok, amelyek a kormány segítségével, 
Galambos képviselő úr, illetve Dorkota Lajos választókerületi elnök úr, 
illetve Szepesi Attila alpolgármester úr koordinálásával az elmúlt egy 
évben ebben a városban elkezdtünk, ez jó irányba halad, és ezek a 
programok folytatódnak. Emlékeztetném önöket a Zöld rendelő 
átalakítására, rendbetételére, beleértve a környezetére, az élményfürdő, 
illetve a múzeum mielőbbi elköltöztetése és megfelelő helyen való további 
működtetése. Ehhez nekünk, számunkra ez a bizalom, amelyet kaptunk 
az országban, kaptunk a térségben, ez erőt ad, motiváltságot ad, a Fidesz 
dunaújvárosi szervezete, illetve a Fidesz képviselőjelöltje Dunaújvárosban 
is és a térségben soha ilyen eredményt nem ért el. Jó egészséget kívánok 
Galambos képviselő úrnak és további jó munkát a városért, illetve a 
térségért, ha más formában is! Szeretnék akkor néhány eseményről még 
tájékoztatást adni. Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő asszony 
koordinálásával megkezdődött márciusban az eredménytérkép 
működtetése a város honlapján, és ez egyben kapcsolódik is az előbb 
elmondott Modern Város fejlesztésre. Itt a beruházásokat ez az 
eredménytérkép 2010-től folyamatosan mutatja, hogy milyen 
forrásösszeggel, milyen kiviteli beruházások, kiviteli munkák zárultak le a 
városban. Balog Zoltán miniszter úr márciusi látogatását szeretném még 
kiemelni. Nem is azzal kapcsolatban, hogy volt egy telt házas - erre 
büszke vagyok-, volt egy nagyon-nagyon magasan telt házas 
rendezvényünk a Városháza „C” szárnyában, a rendezvényteremben, 
hanem az egyetemen való látogatását rektor úrral, illetve a kancellária 
vezetőivel találkozott, és az egyetem kormányzati további támogatási 
lehetőségeiről folytattak tárgyalásokat. Nagyon fontosnak tartom a város 
támogatásával a Dunanett Nonprofit Kft. jóvoltából a déli iparterületen 
közel három hektáron megvalósuló komposztáló telepet. Ennek 
eredményeképpen megtörténik a jövőben a zöld hulladék helyben való 
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feldolgozása és hasznosítása. El kell mondanom, és erre legyünk 
büszkék, hogy nem sok település rendelkezik zöld területek kezelése 
kapcsán ilyen lehetőséggel. Elvileg, ha a munkálatok jó ütemben 
haladnak, reményeim szerint úgy is haladnak, akkor az átadás még év 
vége előtt, az idei évben megtörténik. Nagyon fontos, és nemcsak Kulcs, 
Rácalmás településeknek nagyon fontos, hanem Dunaújvárosban is a 
szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztése, melynek a szerződés aláírása 
szintén március hónapban megtörtént. Nagyon fontos, hogy az a Hankook 
Tire Magyarország Kft., amely stratégiai megállapodást kötött az elsők 
között ugye a magyar kormánnyal annak idején, Szijjártó Péter 
külügyminiszter úr, illetve a Hankook Tire Europe, tehát az európai 
ügyvezető igazgató úr, Kim Han-Jun úr egy közös sajtótájékoztatón 
jelentették be Budapesten március végén, hogy a dunaújvárosi-rácalmási 
közös területen elhelyezkedő gyár újabb, immár negyedik fejlesztési 
ütemét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Kedves Dunaújvárosiak! Ez 
150, 150 új munkahelyet fog megvalósítani Dunaújvárosban. A kormány, 
illetve önkormányzatunk jóvoltából egyik legszebb ünnepünk, a húsvét 
előtt köszönthettük a dunaújvárosi nyugdíjasokat. Egyrészt a kormány 
tízezer forint értékű Erzsébet-utalványával, - valaki vegye föl, legyen 
kedves, kint azt a telefont, mert nagyon zavaró -, Erzsébet-utalvánnyal, 
valamint helyben a megszokott módon a tisztelt dunaújvárosiak, 
dunaújvárosi nyugdíjasok esetében az ötezer forintos támogatással. 
Március hónapban egyeztetést folytattam a négy legnagyobb történelmi 
egyház helyi vezetőjével, Stermeczki lelkész úrral, Böttger Antal lelkész 
úrral, esperes úrral, illetve Kovács István parókus úrral, hogy az 
egyházaknak az idei évben, az önkormányzat, illetve az egyház hogyan 
tud együttműködni. Ennek jó példája talán a tegnapi nap került elém, és 
írtam alá az egyházi ifjúsági szervezetek nyári táboroztatásának a 
lehetőségét. Szintén március hónapban találkoztam a Dunaújvárosban 
működő kulturális intézmények vezetőivel, Kováts Rózsa asszonnyal, az 
MMK ügyvezetőjével, Tóth Éva asszonnyal, a József Attila Könyvtár 
igazgatónőjével, Farkas Lajos múzeumigazgató úrral, Őze Áronnal, a 
Bartók Kamaraszínház igazgatójával, illetve helyettesével. Itt ugye a 
kulturális intézmények ez évi pályázati és egyéb lehetőségeit tekintettük 
át. Jó idő van, hála Istennek jó idő van, amely jó idő ugye lehetőséget 
biztosíthat a szabadtéri rendezvényekre. Kiss András, Tourinform 
ügyvezetővel, igazgató úrral együtt tájékoztattuk a tisztelt 
dunaújvárosiakat a sajtó nyilvánosságán keresztül, hogy melyek is azok a 
megszokott hagyományos rendezvények, amelyek reményeim szerint az 
idei évben is a megszokott színvonalon és nagy érdeklődéssel fognak 
ismét lezajlani a városban. Ez ugye mindjárt indul a május elsejei hosszú 
hétvégével, az lesz az első a Városháza téren, április 30-án, hétfőn, illetve 
május elsején, kedden. Családi hétvége ugye az Alsó-Dunaparton május 
utolsó hétvégéjén gyermeknappal egybekötve. Utána és közben, 
bocsánat, május 12-én, szombaton a Bringatúra. Azaz immár nagyon-
nagyon sokadik éve, - én már nem is tudom pontosan, hogy hányadik 
Bringatúra, igazgató úr -, 34. Bringatúra. Persze, tegyük hozzá őszintén, 
szinte sose volt olyan év, hogy abban a, azon a napon tudtuk 
megrendezni a Bringatúrát, de ez már ugye az időjárással függ össze. 
Tehát az első kitűzött időpont az a május 12-e. DUDIK Fesztivál. A DUDIK 
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Fesztivál nem önmagában ugye nem a város rendezvénye, egy város által 
támogatott rendezvény, ugye az egyetem, felsőoktatási intézményünk 
rendezvénye, amelyhez a DVG Zrt. már a tavalyi évben is segítséget 
nyújtott, az idei évben a 10. jubileumi DUDIK Fesztivál lesz június közepén 
az Alsó-Dunaparton. Bízom benne, hogy a közgyűlés támogatni fogja a 
mai napon ugye a városi támogatási forrás biztosítását. Nagyon szép 
hagyomány a városban, most már nyugodtan mondhatom hagyománynak, 
és büszke vagyok, hogy ez a saját kezdeményezésem volt, hogy 
valamelyik dunaújvárosi középiskola a Városháza téren ballag. Két évvel 
ezelőtt ezt a kört a Széchenyi István Gimnázium kezdte, a tavalyi évben a 
Rudas középiskolánk folytatta, és az idei évben a Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari Középiskola tanulói fognak a Városháza téren ballagni. 
Három nagyon szép, - bár az egyik szomorú, mert ugye egy posztumusz 
kitüntetés az mindig egy szomorú történet -, de mégis három kitüntetésről 
szeretném önöket tájékoztatni. Ezt a három kitüntetést a megyenapon, 
Fejér megye napján, április 6-án, pénteken adták át a Megyeházán, 
mégpedig Fekete János díjat kapott dr. Szlávik Ferenc úr, a Dunaújvárosi 
Járási Hivatal élelmiszerlánc biztonsági és állategészségügyi osztály 
vezetője. Őszinte szívvel gratulálok doktor úrnak. Dr. Paulikovics Elemér 
díjat kapott a dunaújvárosi mentőállomás, mint kollektíva, úgyhogy e 
helyről is gratulálok az akkori parancsnok úrnak, illetve valamennyi 
munkatársának, Reszegi Imre úrnak. Egyúttal szeretném is önöket 
tájékoztatni, hogy egy pályázat alapján Reszegi Imre úr megbízást kapott 
a Fejér megyei mentőszolgálat vezetésére, így Kiss Sándor - és elnézést, 
ha eltévesztem a keresztnevét az új mentőállomás parancsnoknak, talán 
Sándor -, Kiss Sándor úr kapott megbízást a dunaújvárosi mentőállomás 
vezetésére. Személyesen még nem találkoztam vele, a következő 
hetekben ez megtörténik. És ami szomorú, ugye egy posztumusz 
kitüntetés, ahogy említettem, szomorú, posztumusz Wekerle Sándor díjat 
adományozott a közgyűlés Markovics Sándor úrnak, a horvát nemzetiségi 
önkormányzat elnökének, családtagjai vették át a díjat Sanyi bácsi 
elhunyta miatt. Nemcsak a Móriczra lehetünk büszkék, - szívem egyik 
csücske egyébként a Móricz iskola -, és ez tényleg óriási eredmény az 
ország első tíz iskolája közé bekerült, de hétvégén, két héttel ezelőtt 
hétvégén Szombathelyen rendezték az országos sakkcsapat diákolimpiát, 
ahol alsós kislányok kategóriájában a dunaújvárosi Petőfi Sándor, - Petőfi, 
ahogy mondta Barta képviselő úr -, tehát a Petőfi Sándor Általános Iskola 
alsós lánycsapata lett az országos, most legyenek szívesek figyelni, még 
egy kis türelmet kérek szépen, az országos verseny harmadik helyezettje. 
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon komoly eredmény, sakkban különösen, 
mert a sakk, az egy nagyon szép, motiváló, szellemi sportnak számít, és 
egyre több általános iskolában egyébként tantervileg is, órarendileg is, de 
minimum szakkör szintjén foglalkoznak a sakkal. Csapó Gábor főigazgató 
úrnak gratulálok, a Szakma Sztár Fesztiválon hét dunaújvárosi 
szakképzésben résztvevő tanulónk jutott be a legjobbak közé. Hogy mi az 
eredmény, az kiderül, mert most hétvégén lesz a döntő. Én kívánom, hogy 
minden évben egyébként, mert a dunaújvárosi hildes, dunaferres, bánkis, 
lorántffys, rudasos diákok minden évben nagyon szép eredményeket 
érnek el, és bizonyítják, hogy egyrészt ezeknek a szakmáknak 
országosan, de itt a városban is van jelenük. És ha van jelenük, akkor van 
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jövőjük és lehetőségük. Úgyhogy további jó munkát kívánok a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum dolgozóinak. És egy nagyon fontos 
dolog, és ez a mai világban egy nagyon fontos dolog, ha végiggondolják, 
Csapó Gábor főigazgató úr 330 megvásárolt asztali, bocsánat, hordozható 
számítógépet vehetett át. Ezt saját forrásból vásárolta a Dunaújvárosi 
Szakképzési Centrum. És valamennyi főállású pedagógus, aki a 
Dunaújvárosi Szakképzés Centrum tagintézményeiben dolgozik, 
valamennyi dunaújvárosi pedagógus hamarosan átveheti ezt a 
számítógépet, és a mindennapos munkájában használhatják. Én is 
említettem volna, megelőztek benne, bizony-bizony egy 13:11-es 
győzelemmel LEN Kupa győztes lett ugye Spanyolországban a 
dunaújvárosi vízilabda csapatunk, ehhez őszinte szívvel gratulálok, mert 
ez tényleg nyugodtan nevezhető történelmi sikernek. És végül, de nem 
utolsó sorban az elmúlt hétvégéhez kapcsolódik, itt Gombos István 
alpolgármester úr képviselte városunkat, ugye hagyományosan egyik 
évben Fehérváron, másik évben tavasszal Dunaújvárosban kerül sor a 
Fejér Megyei Diáknapokra a Fejér Megyei Önkormányzat, Székesfehérvár 
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata támogatásával. Itt gratulálok minden díjazottnak, legyen 
az a megye bármelyik pontjáról is érkezett, de különösen a 
dunaújvárosiaknak, és közülük is külön szeretném kiemelni a Széchenyi 
Gimnázium, a Bánki Donát Szakgimnázium, valamint a Pannon Oktatási 
Központ diákjait. Végül, de nem utolsó sorban, és nem azért hagyva a 
végére, egy nagyon fontos dologról szeretném önöket tájékoztatni, és 
ezúttal egyvalakihez fordulnék a hivatal vezetői közül, Dudás Pálné 
osztályvezető asszonyhoz. Kedves Osztályvezető Asszony! Kedves Évike! 
Hát, eljött az a pillanat, amely előfordulhat jó esetben mindenki életében, 
és a te életedben is elérkezett, ez a nyugdíjba vonulás időpontja. Én 
Dunaújváros Önkormányzata nevében megköszönöm a hosszú évek 
során végzett koordináló munkádat, amellyel igyekeztél a város 
költségvetésének egyensúlya fölött őrködni. Hol nehezebb helyzetben, de 
hála Istennek, 2010, azon belül is 2013 óta pedig jobb helyzetben. 
Megköszönöm a munkádat, és egyúttal kívánok kedves családtagjaid 
körében eltöltött hosszú-hosszú, jó egészségben eltöltött, hosszú-hosszú 
nyugdíjas éveket. Parancsoljon! 
 

Dudás Pálné költségvetési és pénzügyi osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én is szerettem volna néhány 
szóban elköszönni önöktől. Elsősorban is köszönöm polgármester úr 
kedves szavait, és szeretném kifejezni a közgyűlés felé is köszönetemet a 
hosszú évek alatt eltöltött közös munka okán, amelyben éreztem 
segítőkészségüket és pozitív hozzáállásukat. Úgyhogy mindenkinek 
nagyon köszönöm az együttműködő munkát. Köszönöm szépen! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Aki, és még egyszer jó egészséget kívánok, jó 
pihenést, megérdemelt pihenést osztályvezető asszonynak. 
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Aki a napirendet elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

148/2018. (IV.19.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

polgármesteri határozatokról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés 
két ülése közötti időszakban végzett munkájáról, a fontosabb eseményekről és az 
átruházott hatáskörben hozott polgármesteri határozatokról szóló tájékoztatót 
elfogadta. 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés a tájékoztatót elfogadta. 5 perc szünetet rendelnék el. 
 
Szünet 
Szünet után: 

 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés folytatja a munkáját. A második napirendi pont a lejárt 
határidejű határozatok végrehajtása. Két fejezetből áll. 
 
Az elsőről döntünk! 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth 
Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Gombos István, Pintér Attila), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

149/2018. (IV.19.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló 

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

A másodikról! Kis figyelmet szeretnék kérni! A közgyűlés elfogadta. 
Önkormányzatunk tavalyi költségvetés végrehajtásáról szóló. Ez a 
második szavazás? Jó. A kolleganő kérésére megismételjük a második 
fejezetről szóló döntést! 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

              Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
             150/2018. (IV.19.) határozata 

             a lejárt határidejű közgyűlési határozat határidő módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
- a 18/2018. (I.25.) határozat 6. pontjának végrehajtási határidejét 2018. május 
17-ére módosítja.  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az I. pontban jelzett határozatok 
tekintetében a jelentés II. részével nem érintett egyéb rendelkezéseit 
változatlan tartalommal hatályban tartja. 

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 
                   Haraszti Julianna KIÉT elnök 
                   Ságiné Schilling Judit szakszervezeti titkár 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Képviselő-társaim megkapták a könyvvizsgálói jelentést ülésünk elején. 
Legyenek kedvesek külön dönteni majd az előterjesztés I., II., III., IV., V., 
VI. fejezetéről, valamint egy rendelettervezetről! 
 
Hozzászólás hiányában a I.! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
151/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az intézményi 

alulfinanszírozás tárgyában meghozott döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó 
előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy a tárgyévi költségvetés 
végrehajtása során keletkezett, a 4. mellékletben részletezett adatokkal szereplő 
intézményi alulfinanszírozások összegét az intézmények részére nem utalja ki.  
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre: 2018. április 27. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II.-es! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

152/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi 
maradvány felhasználását megalapozó döntésről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó 
előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy a 2017. évi beszámolóhoz 
kapcsolódóan az intézményi beszámolók 7/A. űrlapja szerint megállapított és a 
költségvetési zárszámadási rendelet 9.b. melléklete szerinti maradvány összegét 
jóváhagyja, a kötelezettségvállalással terhelt maradvány összeg felhasználását a 
kötelezettségvállalás jogcímének megfelelő kiemelt előirányzaton felhasználni 
engedélyezi  valamint a szabad maradvány összegét az intézményektől elvonja és 
az intézmények évközi többletkiadásainak finanszírozásához, a 2018. évi 
költségvetési rendelet 5.b. mellékletében az intézményi tartalék előirányzat sor javára 
25.209.764 Ft összegben számolja el. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
a polgármester 

 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre:  2018. április 27. 

A maradvány elvonás pénzügyi rendezésére:  2018. május 31. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

III.-as! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

153/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, intézményi 
maradvánnyal nem fedezett, kötelezettségvállalás fedezetét biztosító döntésről 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 2017. évi 
költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet elfogadását megalapozó 
előterjesztésben foglaltak alapján úgy határoz, hogy  

- az Útkeresés segítő szolgálat részére 2017. évi kötelezettségvállalásaira és a ki 
nem utalt intézményfinanszírozásra tekintettel 5.122.429 Ft összegben 
finanszírozás kiutalását hagyja jóvá, 

- a Gazdasági Ellátó Szervezet részére 2017. évi kötelezettségvállalásaira és a ki 
nem utalt intézményfinanszírozásra tekintettel 37.549.423 Ft összegben 
finanszírozás kiutalását hagyja jóvá, mely összeggel az intézmények 2018. évi 
költségvetését megnöveli. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: Az intézmények részére történő kiközlésre:  2018. április 27. 

A pótfinanszírozás kiutalására:  2018. május 31. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

IV. határozati javaslat! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 



36 
 

(Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

154/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, az önkormányzati 
maradvány felhasználáshoz kapcsolódó döntésről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy 
a 2017. évi beszámolóhoz kapcsolódóan a beszámoló 7/A. űrlapja szerint 
megállapított és a költségvetési zárszámadási rendelet 9.a. melléklete szerinti 
szabad maradványösszegét az önkormányzat évközi likviditási tartalékaként és a 
2019. évi tartalék céljára a 2018. évi költségvetési rendelet 5.b. mellékletében 
létrehozott új soron, „évközi likviditási tartalék és  2019. évi tartalék előirányzat” 
elnevezésű sor javára  875.112.472 Ft összegben számolja el. 
 
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő:  - A soron következő költségvetési rendelet módosítás 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

V.-ös! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
155/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, 

egyes mérlegtételek rendezésére irányuló döntések 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése megismerte és elfogadja az 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi beszámoló részét 
képező mérlegét 51.529.034 E Ft főösszeggel és jóváhagyja a mérlegben 
szereplő, év végi értékeléssel korrigált követelésállományban nyilvántartott, 5 évet 
meghaladó, az analitikus kimutatásban részletezett 7 jogcímen, 0 Ft összegű 
követelés kivezetését a 2018. évi nyitó állományból. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése megismerte és elfogadja a 

Polgármesteri hivatal 2017. évi beszámoló részét képező mérlegét 77.425 E Ft 
főösszeggel és jóváhagyja a mérlegben szereplő, év végi értékeléssel korrigált 
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követelésállományban nyilvántartott, 5 évet meghaladó, 5 jogcímen, 0 Ft összegű 
követelés kivezetését a 2018. évi nyitó állományból. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                            a polgármester és a jegyző 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: A  2018. I. negyedéves mérlegkészítés időpontja 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
VI. határozati javaslat! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
156/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkományzata 2017. évi költségvetése 
végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódóan a helyi 

önkormányzati költségvetési szerv belső kontrollrendszerének működéséről 
tett 2017. évi vezetői nyilatkozatok jóváhagyásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a zárszámadási rendelet 

tervezethez 1. függelékben csatolt, a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti, a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszerének minőségéről szóló vezetői nyilatkozatokat megismerte és 
a mellékletek szerint jóváhagyja: 

 
- 1. melléklet Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
- 2. melléklet Dunaújvárosi Óvoda 
- 3. melléklet Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 

                              Idősek Otthonai 
- 4. melléklet Egészségmegőrzési Központ 
- 5. melléklet ÚTKERESÉS Segítő Szolgálat 
- 6. melléklet Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
- 7. melléklet Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
- 8. melléklet Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
- 9. melléklet Intercisa Múzeum 
- 10. melléklet József Attila Könyvtár Dunaújváros 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
Határidő:  2018. április 19.   
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozatot küldje meg az 1. pontban felsorolt intézmények vezetői 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. május 7. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a rendelettervezetről dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – megalkotta a 6/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet 
módosítására. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Pintér Attila, Tóth 
Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 7/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat Dunaújváros településszerkezeti tervéről szóló 299/2016. (V.19.) 

számú határozat módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

              az oktatási, kulturális, kisebbségi és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk, városunk településszerkezeti tervéről 
szóló két évvel ezelőtti, májusi határozatunk módosítása. Egyszerű 
többséget igényel a döntés. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
157/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros településszerkezeti tervéről szóló 
299/2016. (V.19.) határozat módosításáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja – 299/2016. (V.19.) 
határozatával elfogadott – Dunaújváros Településszerkezeti Tervének módosítását 
azzal, hogy  
 
A) az eredeti 1.b melléklet Védelmi és korlátozási tervlap helyébe a jelen határozat 

1. sz. mellékletét képező, a módosításokat tartalmazó egységes szerkezetbe 
foglalt tervlap kerüljön. 

 
B) a 2.4. fejezetben a Helyi védelem című eredeti fejezetrész a jelen határozat 2. 

sz. mellékletét képező szöveg kerüljön. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        a vagyonkezelési osztály vezetője 
        a humán szolgáltatási osztály vezetője 
        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

Határidő: 2026. május 19. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosítására 
térünk rá. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 8/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

18/2016. (VI.17.) hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 
rendeletének módosítására 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Ferencz Kornél, a Vertikál Nonprofit Zrt. igazgatósági elnöke 
                   Bencsik István, a DUNANETT Nonprofit Kft. igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 
következik! 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 9/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

az önkormányzat fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti 
intézményekről szóló 22/2010. (VI.25.) önkormányzati rendelete 
módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Meghívott:  Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
intézményvezetője 
Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A szociális és gyermekjóléti intézményekről szóló rendelet módosítása. „A” 
és egy „B” változat. Frakcióvezető úr! Melyiket támogatjuk? Köszönöm. 
Nem figyeltem oda eléggé a frakcióülésen. Jó. 
 
A „B” változatot teszem fel szavazásra! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó 
Zsolt) – megalkotta a 10/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9. Javaslat a dunaújvárosi 730/423 és a 730/428 helyrajzi számú (Béke körút) 

ingatlanok átminősítésére és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről 
szóló rendelet módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat a Béke körúton lévő néhány ingatlan átminősítésére és az 
önkormányzat gazdálkodási rendjéről szóló rendelet módosítására. Egy 
határozati javaslat, illetve a rendelet módosítása. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, az igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

158/2018. (IV.19.) határozata 
a dunaújvárosi 730/423 és a 730/428 helyrajzi számú (Béke körút) ingatlanok 

átminősítéséről és az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 
rendelet módosítására 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz miszerint a 730/423 
helyrajzi számú „kivett beépítetlen terület” művelési ágú ingatlan művelési ágát 
„kivett közterület”, míg a 730/428 helyrajzi számú „kivett építési terület” művelési 
ágú ingatlan művelési ágát „kivett út”-ra változtatja, mely átminősítés az 
ingatlanok forgalomképességét is megváltoztatja, forgalomképtelenek lesznek. 

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

közlésére, továbbá az ingatlanok átminősítéséhez szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
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 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a rendelet módosításáról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
megalkotta a 11/2018. (IV.20.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
10.  Javaslat az Élményfürdő próbaüzemeltetését végző társaság kijelölésére 

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: 
 

Nagyon fontos, és nekem szívügyem az élményfürdő ügyének a 
nyomonkövetése, kezelése. A tisztelt dunaújvárosiak, illetve az ide 
látogatók megszerették az élményfürdőnket. A kormány támogatásával 
megvásároltuk az élményfürdőnket, és a felújítás után dönteni kell a 
próbaüzemeltetést végző társaság kijelölésére. Indítványozom, hogy a 
közgyűlés a vagyonkezelő DVG Zrt.-t bízza meg a próbaüzem 
üzemeltetésével, végrehajtásával, lebonyolításával. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

159/2018. (IV.19.) határozata  
a dunaújvárosi Élményfürdő próbaüzemeltetéséről, 

a DVG Zrt. közreműködésével 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező, dunaújvárosi 325/6 hrsz.-ú, természetben 
2400 Dunaújváros, Építők útja 7/A. szám alatti található, kivett élményfürdő, 
gyógyászat megjelölésű Élményfürdő-komplexum próbaüzemeltetésével a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t (továbbiakban: DVG Zrt.) bízza meg 2018. 
április 1. napjától 2018. május 31. napjáig tartó időtartamra, 23.149.560,- 
Ft+Áfa/hó, azaz bruttó 29.400.000,- Ft/hó üzemeltetési díjért, jelen határozat 
mellékletét képező üzemeltetetési szerződésben foglaltak szerint. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére 
vonatozó üzemeltetetési szerződés aláírására azzal, hogy a Városüzemeltetési 
és Beruházási Osztály teljesítés igazolását követően fizeti meg Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata az üzemeltetetési díjat a DVG Zrt.-nek 30 
napon belül.  

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 14. Vagyongazdálkodási feladatok dologi 
kiadások soron megtervezett Élményfürdő üzemeltetése elnevezésű előirányzat 
terhére bruttó 58.800.000,- Ft összegben forrást biztosít. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

               - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a határozat 
3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
11. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program 

– TOP közfeladat ellátási szerződés alapján ellentételezésként átadott 
összeg 2017. IX-XII. időszaki elszámolásának elfogadására és a 2017. évi 
ellentételezési keretösszeg megemelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Indítványozom, hogy a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern 
Város Program – TOP feladat szerződés alapján döntsünk a 2017. 
negyedik negyedéves elszámolás elfogadásáról, illetve a tavalyi évi 
ellentételezési keretösszeg megemeléséről. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
160/2018. (IV.19.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program-TOP 
közfeladat ellátási szerződés alapján ellentételezésként átadott összeg 

2017. IX-XII. időszaki elszámolásának elfogadására és 
a 2017. évi ellentételezési keretösszeg megemelésére 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Vasmű u. 41. Irodaház 

Kft.-vel 2016. szeptember 1-jén megkötött, és 2017. szeptember 12-én, 
valamint 2017. november 21-én módosított közfeladat ellátási szerződésben 
rögzített feladatok ellátása ellentételezésére átadott pénzösszegről történő, 
2017. IX-XII. hónap időszakra vonatkozó elszámolását. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul jelen határozat 1. 
pontjában meghatározott szerződésben rögzített feladatok ellátása 
ellentételezésére meghatározott 2017. évi ellentételezési keretösszeg 
megemeléséhez, valamint ennek értelmében jelen határozat 1. pontjában 
megjelölt szerződés 6. pontjának módosításához. 

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

meghatározott szerződésben rögzített keretösszeg növelésére 7.146.569,- Ft-ot 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetése 5. melléklet 23.4. Modern Városok Program/ 5. Egyéb kiadások 
során átcsoportosítás útján az 5. melléklet 5.b. melléklet 25. Felhalmozási 
tartalékok/25.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész tartalék sor terhére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
              - a határozat közléséért:  
                a polgármester 
Határidő: 2018. április 27. 

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

határozat 2. pontjában meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkor mányzatának 2018. évi költségvetés 
módosításakor vegye figyelembe, valamint a kötelezett ségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                a jegyző 
              - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
              - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
          - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
                 a szerződés aláírásával egy időben 

 
12. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére a Modern Városok Program 

– TOP közfeladat ellátási szerződés alapján 2018. évi ellentételezési 
keretösszeg megállapítására és a kapcsolódó forrás biztosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Most pedig az ez évi ugyanezen cég ugyanúgy a kormány által támogatott 
Modern Városok Program esetében az ez évi ellentételezési keretösszeg 
megállapítására és a forrás biztosítására kerül sor! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Barta 
Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

161/2018. (IV.19.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. részére az MVP-TOP közfeladat ellátási szerződés 

alapján 2018. évi ellentételezési keretösszeg megállapításáról és 
a kapcsolódó forrás biztosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel 

2016. szeptember 1-jén megkötött, majd 2017. szeptember 12-én, illetve 2017. 
november 21-én módosított közfeladat ellátási szerződésben rögzített feladatok 
ellátása ellentételezésére 120.000,000,- Ft keretösszeget határoz meg a 2018. 
évi munkaterv alapján, valamint ennek értelmében hozzájárul a szerződés 6. 
pontjának módosításához a határozat mellékletét képező szerződés szerint, a 
2017. évre jóváhagyott ellentételezési keretösszeg figyelembe vételével. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező közfeladat ellátási szerződés IV. 
módosítását írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 

                     - a határozat végrehajtásában történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a szerződésmódosítás aláírására: 2018. május 11. 

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

meghatározott keretösszegre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetése 5. melléklet 23.4. Modern Városok Program/ 5. Egyéb 
kiadások során bruttó 50.000.000,- Ft-ot biztosít. A fennmaradó bruttó 
70.000.000,- Ft-ra a fedezetet átcsoportosítás útján biztosítja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése 5. melléklet 5.b. 
melléklet 25. Felhalmozási tartalékok/25.1 Pályázati tevékenység, felkészítés, 
önrész tartalék sorról. 

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

határozat 2. pontjában meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés 
módosításakor vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításban való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
               - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
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                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

          - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
             a szerződés aláírásával egy időben 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
13. Modern Városok Program keretében Dunaújvárosi elektromobilitási 

fejlesztés programjának kidolgozásával kapcsolatos döntések 
meghozatalára  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szintén Magyarország Kormánya által a dunaújvárosi elektromobiliátási 
fejlesztés program kidolgozásával kapcsolatos döntések meghozatalára 
kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

162/2018. (IV.19.) határozata 
Modern Városok Program keretében Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés 

programjának kidolgozásával kapcsolatos döntések meghozataláról 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretében, a „ Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés programjának 
kidolgozásához kapcsolódó feladatok” című projekt előkészítésének 
megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást kössön a DV N Zrt.-
vel (2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.) és a Dunaújvárosi Egyetemmel (2400 
Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a.), jelen határozat 1. sz. mellékletét képező 
együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelően 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

         a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2018. április 27. 
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2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretében, a „ Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés programjának 
kidolgozásához kapcsolódó feladatok” című projektben projekt előkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával a DV N Zrt.-t (2400 Dunaújváros, Városháza 
tér 1.) bízza meg, jelen határozat 2. sz. mellékletét képező megbízási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően, 32.244.095,-Ft, + ÁFA, összesen bruttó 
40.950.000,- Ft, azaz negyvenmillió-kilencszázötvenezer forint megbízási díjért. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

      a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2018. április 27. 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program 
keretében, a „ Dunaújvárosi elektromobilitási fejlesztés programjának 
kidolgozásához kapcsolódó feladatok” című projektben projekt előkészítésével 
kapcsolatos feladatok ellátásával a Dunaújvárosi Egyetemet (2400 
Dunaújváros, Táncsics Mihály u. 1/a.) bízza meg, jelen határozat 3. sz. 
mellékletét képező megbízási szerződésben foglaltaknak megfelelően, 
46.496.063,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 59.050.000,- Ft, azaz 
ötvenkilencmillió-ötvenezer forint megbízási díjért. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

      a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítész, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a közlésre 2018. április 27. 
 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert az 
1. pontban megjelölt együttműködési megállapodás, és a 2., 3. pontban 
megjelölt megbízási szerződések aláírására, a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre. 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                  költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2018. május 4.  

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

jelen határozat 2. sz. mellékletét képező szerződés szerinti összeg: bruttó 
40.950.000,- Ft összeg jelen projekt megvalósítására nyújtott vissza nem 
térítendő támogatásból történő kiegyenlítéséhez.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                  a polgármester 
                - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
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                  költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő:  a számla kiállításának időpontja 

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

jelen határozat 3. sz. mellékletét képező szerződés szerinti összeg: bruttó 
59.050.000,- Ft összeg jelen projekt megvalósítására nyújtott vissza nem 
térítendő támogatásból történő kiegyenlítéséhez.  

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 költségvetési és pénzügyi osztály vezetője  
Határidő: a számla kiállításának időpontja 

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

Ugye itt a dunaújvárosi DV N Zrt, illetve a Dunaújvárosi Egyetem 
szerepvállalásáról van szó. 
 

14. Javaslat a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával 
kapcsolatos döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 1. számú 
módosításának elfogadására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont, Kézilabda Akadémia beruházás 
megvalósításával kapcsolatos döntés meghozatala. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
163/2018. (IV.19.) határozata 

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos 
döntés meghozatalára, a Támogatási Szerződés 

1. számú módosításának elfogadására 
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1.  Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztés (továbbiakban: fejlesztés) 2017. 
évi forrását 2000,0 millió Ft (2017. évi forrás) keretösszegben határozta meg. 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 
alapján a fejlesztésre 2000,0 millió forint (2018. évi forrás) keretösszeget 
irányzott elő. Magyarország Kormánya a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
beruházási megvalósítási programjáról szóló 1612/2017. (IX.5.) Korm. 
határozatával egyetértett a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházási 
programjával és koncepciójával, amely szerint a Beruházás 5994,05 millió forint 
összegű költségvetési forrásból valósul meg a 2017-2019. években, így a 2019. 
évben a fejlesztésre 1994,05 millió forint rendelkezésre állásáról döntött. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 782/2017.(XII.14.) határozatával 

elfogadta azt a célt, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 
1. pontban részletezettek alapján, a 2017. évi forrás szerinti 1.993.024.000,- Ft 
támogatásban részesüljön a „dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás 
megvalósítása” érdekében. Ennek érdekében a Támogatási Szerződés 
2017.12.15-én aláírásra került. A Támogatási forrás 1. részlete, 500.000.000,- 
Ft 2017. december 28. napján az önkormányzat részére egy összegben 
kifizetésre került. 

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

célt, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban 
szereplő 2018. évi forrás szerinti keretösszegű - a tranzakciós illetékkel 
csökkentett 1.993.024.000,- Ft támogatásban részesüljön a „dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása” érdekében.  

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő támogatási szerződés 1. számú módosítását 
és annak feltételeit. A Támogatási Szerződés 1. számú módosításával a 
Beruházás jelen rendelkezésre álló forrása mindösszesen 3.986.048.000,- Ft 
lesz.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

támogatási szerződés 1. számú módosítás tervezet aláírására és utasítja, hogy 
gondoskodjon a követelés nyilvántartásba vételéről. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - határozat közlésére: 2018. április 27. 
     - a szerződés megkötésére: 2018. május 31. 

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2018. 

évi költségvetésbenszereplő az 1-4. pontban részletezettek mellett, a 2019. évi 
költségvetés tervezésénél az 1. pont szerint részletezett 1994,05 millió forintos 
2019. évi forrás összegét vegye figyelembe. 
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Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
      a jegyző 

               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés összeállításának időpontja 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
15. Javaslat a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program 

keretében bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi 
Kézilabda Akadémia Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” 
tárgyú beszerzési eljárás lezárására, eredményhirdetésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Vencli Adrienn, a BMSK Zrt. közbeszerzési tanácsadója 

                    Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Kézilabda Akadémia program keretében a sportcsarnok felújításával 
kapcsolatban beszerzési eljárás eredményhirdetése a generálkivitelező 
tevékenységgel összefüggésben. Óbuda Építész Stúdió Kft. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

164/2018. (IV.19.) határozata 
a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program keretében bővítendő, 

felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia 
Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyú beszerzési eljárás 

lezárásáról, eredményhirdetéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 124/2018 (II.15.) határozatával 
döntött arról, hogy a „Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia fejlesztési program 
keretében bővítendő, felújítandó és korszerűsítendő Dunaújvárosi Kézilabda 
Akadémia Sportcsarnokának generáltervezői tevékenysége” tárgyban 
beszerzési eljárást lefolytatását határozta el a közbeszerzésről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 111. § r) pontja alapján és három gazdasági szereplőt kért fel 
ajánlattételre. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az 1. pont 
szerinti beszerzési eljárás eredményes. 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beszerzési eljárás lefolytatását 

követően megállapítja, hogy az eljárás nyertes ajánlattevője Óbuda Építész 
Stúdió Kft. (székhelye: 1033 Budapest, Hévizi út 3/A.) nettó 63.850.000,- Ft 
+ÁFA, azaz bruttó 81.089.500,- Ft összegű vállalkozói díjat tartalmazó 
ajánlatával. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beszerzési eljárás lefolytatását 

követően támogatja a szerződés megkötését az Óbuda Építész Stúdió Kft. 
(székhelye: 1033 Budapest, Hévizi út 3/A.) ajánlattevővel tekintettel arra, hogy ő 
tette a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt beszerzési 

eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az Óbuda Építész Stúdió Kft. 
(székhelye: 1033 Budapest, Hévizi út 3/A.), mint a legkedvezőbb érvényes 
ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és 
felhatalmazza a Polgármestert -a jelen határozat mellékletét képező- 
kapcsolódó szerződés és annak dokumentumainak aláírására.  

 
6.   A nyertes ajánlat nettó 63.850.000,- Ft +ÁFA, azaz bruttó 81.089.500,- Ft, 

melynek fedezete Dunaújváros MJV Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
rendeletének 7a melléklet/ 23.2. során rendelkezésre áll.  

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

                       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály 
                                    osztályvezetője 

                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés aláírására: 2018. május 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
16. Javaslat Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás keretén belül, a 

BMSK Zrt.-vel a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói 
tevékenység végzésére megkötött megbízási szerződés 1. számú 
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: 
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Kézilabda Akadémia, szintén beruházás keretén belül a BMSK Zrt.-vel a 
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére megkötött 
megbízási szerződést módosítjuk, amennyiben önök ezt támogatják! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
165/2018. (IV.19.) határozata 

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás keretén belül, a BMSK Zrt.-vel 
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenység végzésére 

megkötött megbízási szerződés 1. számú módosításáról 
 
1. Magyarország Kormánya a 265/2017. (IX.5.) Kormányrendelet 4. §-ban a 

dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás járulékos közbeszerzési 
szolgáltatójának, beruházás-lebonyolítójának és műszaki ellenőrének, 
kizárólagos joggal, a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelölte ki. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 631/2017. (IX.28.) határozatával 

elfogadta a határozat mellékletében szereplő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység végzésére a megbízási szerződést. A BMSK Zrt.-
vel a szerződés 2017. 10.13-án került aláírásra. 

 
3. A BMSK Zrt. 2017. február 27-én a szerződés módosítását kezdeményezte és 

megküldte a szerződés dokumentumait elfogadásra. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elfogadja a 

határozat mellékletében szereplő felelős akkreditált közbeszerzési 
szaktanácsadói tevékenység végzésére a megbízási szerződés módosítását.
  

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
4. pontban meghatározott megbízási szerződés 1. sz. módosításának 
aláírására és utasítja a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - határozat közlésére: 2018. április 27. 
     - a szerződés megkötésére: 2018. május 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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17. Javaslat a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 
kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú feltételes közbeszerzési eljárás 
eredményének megállapítására 
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:  Vencli Adrienn, a BMSK Zrt. közbeszerzési tanácsadója 
                    Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Labdarúgó stadionfejlesztés II. ütem feltételes közbeszerzési eljárás 
eredmény megállapítás. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
166/2018. (IV.19.) határozata 

a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 
kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú feltételes 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 655/2017. (X.19.) határozatával 

döntött a „Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztése II. ütem 
kivitelezési munkáinak elvégzése” tárgyú Kbt. Harmadik rész 113.§ (5) 
bekezdés szerinti hirdetmény közzétételével induló nyílt feltételes 
közbeszerzési eljárás megindításáról.  

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

megjelölt határozatában az eljárás becsült értékét nettó 637.137.658,- Ft + 
ÁFA, összesen bruttó 809.164.826,-Ft-ban határozta meg, melyből a hiányzó 
bruttó 373.252.722,- Ft-ra a közbeszerzés megindításakor még nem volt 
fedezet a támogatási forrásból, ezért az önkormányzat erre az összegre saját 
forrást különített el. A támogatási szerződés 2. számú módosítása megtörtént 
és 2018.03.09-én aláírásra került. A támogatási összeg szerződés szerint a 
2017. és 2018. évi forrással együtt mindösszesen bruttó 1.396.512.000,- Ft, így 
a teljes fedezet rendelkezésre áll.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az Innobuild Kft. (1223 Budapest, 
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Nagytétényi út 190. 1. em. 2.) ajánlattevő ajánlata érvénytelen a Kbt. 73. § (1) 
bekezdés e) pontja alapján. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, a P-R 2017 Konzorcium közös ajánlattevők 
(Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. és 
Renalpin Kft., 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3.), ajánlata érvényes.  

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, a közbeszerzési eljárás eredményes.  
 

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes 
ajánlattevői a P-R 2017 Konzorcium közös ajánlattevői (Pharos 95 
Sportpályaépítő Kft., 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26. és Renalpin Kft., 
1051 Budapest, Vigadó tér 3. 1. lph. 3/3.), nettó 775.651.344,- Ft (tartalékkeret 
nélkül) összegű vállalkozói díjat tartalmazó ajánlatukkal.  

 
7. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően támogatja a szerződés megkötését a P-R 2017 
Konzorcium közös ajánlattevővel (Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., 2336 
Dunavarsány, 510-es Fő út 26. és Renalpin Kft., 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 
1. lph. 3/3.), 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 P-R 2017 
Konzorcium közös ajánlattevő (Pharos 95 Sportpályaépítő Kft., 2336 
Dunavarsány, 510-es Fő út 26. és Renalpin Kft., 1051 Budapest, Vigadó tér 3. 
1. lph. 3/3.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági 
szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert -a jelen 
határozat mellékletét képező- kapcsolódó szerződés és annak 
dokumentumainak aláírására.  

 
9.  A nyertes ajánlat tartalékkeret nélküli összege nettó 775.651.344,- Ft +Áfa, 

összesen bruttó 985.077.207,- Ft, melynek fedezete Dunaújváros MJV 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II.16.) rendeletének 7a melléklet/ 23.2. során rendelkezésre áll.  

 
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 szerződés aláírására: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezését követő 15 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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18. Javaslat a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázaton való 
részvételre és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Helyi klímastratégiák kidolgozása című pályázaton való részvétel, 
konzorciumi megállapodás megkötése.  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
167/2018. (IV.19.) határozata 

a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” című pályázaton való 
részvételről és a kapcsolódó konzorciumi megállapodás aláírásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a KEHOP-1.2.1. „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás” c. pályázati felhívásra, valamint 
elhatározza a kapcsolódó pályázati projekt végrehajtását. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön a Dunaújváros Felsőoktatásáért Alapítvánnyal az 1.) pontban megjelölt 
pályázathoz kapcsolódó támogatási kérelem benyújtása, valamint a támogatási 
kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása érdekében. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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      - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  a pályázat benyújtására: 2018. május 1., de legkésőbb a 
                 mindenkor érvényes pályázati felhívásban megjelölt határidő 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

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

megvalósítási szakasz szakértői kommunikációs feladatainak elindítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Helyi identitás és kohézió erősítése pályázat, szakértői kommunikációs 
feladatok elbírálása. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

168/2018. (IV.19.) határozata 
a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat 

megvalósítási szakasz megvalósítási szakasz szakértői 
kommunikációs feladatainak elindításáról 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen 
közzé a TOP-6.9.2-16 „Helyi identitás és kohézió erősítése” című pályázat 
keretében megvalósítani tervezett szakértői kommunikációs feladatok 
elvégzésére, mint Közösségi felmérésre, Közösségi beszélgetésekre és interjúk 
lebonyolítására, valamint Helyi Cselevési Terv elkészítésére. 

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

ajánlattételi felhívásra az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 
 

Aapril Kommunikációs Kft. 
1056 Budapest, Váci utca 65. tt8 
Németh Bálint, ügyvezető igazgató 
nemeth.balint@aapril.hu 
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Pozitív Externália Tanácsadó és Projektfejlesztő Kft. 
1173 Budapest, Akácvirág utca 28. III. em. 10. 
Mészáros György, ügyvezető igazgató 
meszaros@externalia.hu  
 
DFT-Hungária Zrt. 
1052 Budapest, Semmelweis utca 25. 
Pablényi Attila, vezérigazgató 
attila.pablenyi@dft.hu 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

      a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. április 24. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt szakértői 
kommunikációs feladatok költségei vonatkozásában 11 millió Ft 
előfinanszírozást biztosítson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018.évi költségvetése terhére. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy az 1. pontban 

szereplő feladat végrehajtásához szükséges önkormányzati forrás a 2018. évi 
költségvetés “5.b melléklet 23.3 Top programok dologi kiadások soron” TOP 
programok előkészítési feladatai néven biztosított. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

      a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. április 24. 

 
20. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált Területi Program 

módosításának elfogadásáról 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Integrált Területi Program módosításáról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távo lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
169/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja az 

előterjesztés mellékletét képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Integrált 
Területi Program módosított változatát. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy döntéséről a Nemzetgazdasági Minisztériumot, illetve a regionális 
fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkárt tájékoztassa a 
dokumentum végső jóváhagyása érdekében. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 

               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
             - a határozat közléséért: 
               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a határozat megküldésére: 2018. április 27. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
21. Javaslat Nagyvenyim településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 

adandó tájékoztatásra 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Nagyvenyim település településrendezési eszközeinek felülvizsgálatához 
adandó tájékoztatóról döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
170/2018. (IV.19.) határozata 

Nagyvenyim településrendezési eszközeinek 
felülvizsgálatához adandó tájékoztatásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Nagyvenyim településrendezési 

eszközeinek felülvizsgálatát tudomásul veszi és az egyeztetési folyamatban 
továbbra is részt kíván venni. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatja Rácalmás 
Önkormányzatát, hogy a településrendezési eszközeinek felülvizsgálata során 
vegye figyelembe Dunaújváros településszerkezeti tervét, mely a 
https://dunaujvaros.hu/dunaujvaros megyei jogu varos kozigazgatasi 
teruletenek rendezesi terve weboldalon megtalálható. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére Nagyvenyim polgármesterével.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
     a polgármester 

              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztályvezető 
Határidő: 2018. április 27. 

 
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. 
módosítás (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: 
 

A DVG-vel megkötött szolgáltatási keretszerződés második módosítására 
kerül sor, amennyiben önök ezt támogatják! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

171/2018. (IV.19.) határozata 
a DMJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására vonatkozó 

szolgáltatási szerződés /2018.január-március/ 2. 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 2. számú módosítását a 
III. során szereplő előirányzat 95.459.053 Ft emelésével, jóváhagyja. 

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
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5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 5b. Tartalékok című mellékletének 
„Általános tartalék” előirányzat sorából történő átcsoportosítás útján biztosítja, a 
költségvetés 5. számú melléklet 4. „Környezet-egészségügy” 3. dologi kiadások 
elnevezésű sorra 95.459.053 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 2. számú módosítását írja alá, továbbá jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  2018. április 27. 

 
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 soron következő módosítása 
               - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
                          aláírásával egyidőben 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
23. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 1. sz. 
módosítására (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: 
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A DVG-vel kötött szolgáltatási keretszerződés megkötésére kerül sor, 
mely a 2018 most kezdődő, elindult, pár napja elindult, áprilistól év végéig 
terjedő időszakot célozza meg.  
 
Legyenek kedvesek határozatot hozni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

172/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

vonatkozó szolgáltatási szerződés /2018. április-december hónap/ 1. számú 
módosításáról 

 
1)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zártkörű Részvénytársaság által 2018. február 28-án 
megkötött, a 2018. április-december hónapokra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 1. számú módosítását, a XVII. soron szereplő előirányzat 
emelését jóváhagyja. 

 
2)  Az 1. pontban szereplő XVII. (közkifolyók üzemeltetése) sort érintő 

15.436.038 Ft-tal történő emeléshez a fedezet Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló 5/2018.(II.16.) rendelet 5. mellékletének 3. számú „Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás” 3. dologi kiadások előirányzat során biztosított. 

 
3)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2018. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 1 sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  
                a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2018. április 27. 
 

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. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:   
                a jegyző 
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             - a költségvetés módosításában való közreműködésért:  
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
24. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálataira II. ütem tárgyában 

közbeszerzési eljárás indítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontot levettük. Ugye, jegyző asszony? Köszönöm. 
A következő szennyvíztisztító felújítási munkálatok közbeszerzési eljárás 
indítása.  
 
A közgyűlés dönt! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

173/2018. (IV.19.) határozata 
a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában 

közbeszerzési eljárás indításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító 
telep felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 115. § bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozza el, és az alábbi öt gazdasági szereplőt kéri fel árajánlat 
megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt 
tartalommal. 

 
a) Brivi-Szer Acélszerkezet-gyártó és Szolgáltató Kft. 

Székhely: 2428 Kisapostag, Hársfa Köz 1. 
Adószám: 13959605-2-07 
E-mail: info@brivi-szer.hu 

 
b) Dominik és Szép Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

 Székhely: 1032 Budapest, Föld utca 51. földszint 2. 
Adószám:13082396-2-41 
E-mail:domiautoalk@gmail.com 
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c) Sivák és Társa Kereskedelmi és Építőipari Kft. 
Székhely: 2400 Dunaújváros, Deák Ferenc utca 3. 2. em. 2. 
Adószám: 13165989-2-07 
E-mail:sivakkft@invitel.hu 

 
d) AQUA PIPE THERM Kft. 

Székhely: 1156 Budapest, Sárfű utca 3. Fszt. 1/A. 
Adószám:25410176-2-42 
E-mail:aquapipetherm@gmail.com 

 
e) DIB Dunai Ipari Búvár Kft. 

Székhely: 2400 Dunaújváros, Magyar út 106/b 
Adószám:13033419-2-07 
E-mail: dibkft@gmail.com 
 

2.   A 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) rendeletének 7/b. melléklet/2. Önkormányzati 
felújítási kiadások/1. Önkormányzati felújításokhoz kapcsolódó felújítások/5. 
Viziközmű-szolgáltatás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztály/10. 
szennyvíztisztító telep felújítása II. ütem során nettó 300 millió Ft + ÁFA 
összegben biztosított.  

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. április 25. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

25. Javaslat a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatai II. ütem tárgyában 
induló közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 
ellátásának biztosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
174/2018. (IV.19.) határozata 

a szennyvíztisztító telep felújítási munkálatainak tárgyában induló 
közbeszerzési eljárás során a műszaki ellenőri tevékenység 

ellátásának biztosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosi szennyvíztisztító 
telep felújítása II. ütem” tárgyában a közbeszerzésről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény 115. § bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását 
határozta el, mely eljárás eredményként létrejövő szerződés teljesítéséhez a 
szükséges műszaki ellenőri feladatok ellátására az alábbi négy gazdasági 
szereplőt kéri fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező 
ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: Baráth Gellért egyéni vállalkozó 

Székhely: 2400 Dunaújváros, tanyák 1062  
Adószám: 68294061-1-27 
e-mail: barathgellert@gmail.com 
 

b) Név: Vbau-Ing Mérnöki Bt. 
Székhely: 2421 Nagyvenyim, Földvári út 75. 
Adószám: 22048875-2-07 
e-mail: v.bau.ing@gmail.com  
 

c) Név:HÁZ PLUSZ Építőipari, Fővállalkozó és Tervező Kft. 
Székhely: 2316 Tököl, Szentmiklósi út 38. 
Adószám: 12214798-2-13 
e-mail: hazplusz@invitel.hu 
 

d) Név: Benibor 2007 Kft. 
Székhely: 2459 Rácalmás, Hold u. 4. 
Adószám: 14115066-2-07 
e-mail: gtimar@tolna.net 

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) rendeletének 7/b. melléklet/2. Önkormányzati felújítási 
kiadások/1. Önkormányzati felújításokhoz kapcsolódó felújítások/5. Viziközmű-
szolgáltatás/Városüzemeltetési és Városfejlesztési osztály/12. műszaki ellenőr 
során bruttó 5 millió Ft összegben fedezetet biztosít. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. április 25. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
26. Javaslat Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, 

buszvárók cseréjének, buszöböl felújítási munkálataira 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi 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: 
 

Járda felújítás, buszváró csere, buszöböl felújítási munkálatai a DVG Zrt. 
koordinálásával. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
175/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, 
buszvárók cseréjének, buszöböl felújítási munkálataira 

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

területén járda felújítási, vízelvezetés megoldási, buszvárók cseréjének, 
buszöböl felújítási  munkáit (Kallós D. u. 14. számtól a Dózsa Gy. úti 
gyalogátkelőhely között lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, 
Építők útja 2-6. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, 
József A. u. páros oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal, Római krt. 9/c-d. sz. előtti zöldterület térkövezése és új víznyelő 
beépítése, Budai N. A. út (Linde csatlakozás) előtt lévő vízelvezetés kialakítási 
munkái, Papírgyári út 26. sz. előtt és szemben lévő fedett buszváró pavilonok 
cseréje, Nagyvenyim felé vezető úton fedett buszváró pavilon cseréje, Vasmű 
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út – Ady E. utcai térkő burkolatú buszöböl felújítása térkő burkolattal, Tavasz u. 
14–24. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal) bruttó 
72.854.748,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

József A. u. páros oldalán lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 19.324.804,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Kallós D. u. 14. számtól a Dózsa Gy. úti gyalogátkelőhely között lévő aszfalt 
burkolatú járda felújítása térkő burkolattal fedezetét egyrészt Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a „2. Városüzemeltetési feladatok” 
alcím alatt szereplő „2.10. Kallós D. u. járda felújítása térkő burkolattal 3. ütem” 
sorában megjelölt 8.066.000,-Ft előirányzat, másrészt a rendelet 7.a. 
mellékletében a „2. Városüzemeltetés” alcím alatt szereplő „2.15. Bocskai u. 
belső udvar parkoló tervezés” sorából átcsoportosításra kerülő 1.165.163,- Ft 
biztosítja. 

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

Építők útja 2-6. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét egyrészt Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. 
(II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében a 
„2. Városüzemeltetési feladatok” alcím alatt szereplő „2.9. Építők útja 2-6. járda 
felújítása térkő burkolattal” sorában megjelölt 4.987.000,- Ft előirányzat, 
másrészt a rendelet 7.a. mellékletében a „2. Városüzemeltetés” alcím alatt 
szereplő 2.15. „Bocskai u. belső udvar parkoló tervezés” sorából 
átcsoportosításra kerülő 757.060,-Ft biztosítja. 

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

Római krt. 9/c-d. sz. előtti zöldterület térkövezése és új víznyelő beépítése 
fedezetét bruttó 4.373.696,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” alcím alatt 
szereplő „3.5. Római krt. 9. c-d. vízelvezetés megoldása” sorában jóváhagyott 
előirányzat biztosítja. 

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

Budai N. A. út (Linde csatlakozás) előtt lévő vízelvezetés kialakítási munkái 
fedezetét bruttó 1.827.859,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” alcím alatt 
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szereplő „3.4. Budai N. A. úton vízelvezetés megoldása” sorában jóváhagyott 
előirányzat biztosítja. 

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

Papírgyári út 26. sz. előtt és szemben lévő fedett buszváró pavilonok cseréje 
fedezetét bruttó 4.649.480,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletében a „1. Városfejlesztés és- rendezés” alcím alatt 
szereplő „1.2. Fedett buszváró pavilonok kihelyezése” sorában jóváhagyott 
előirányzat biztosítja. 

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

Nagyvenyim felé vezető úton fedett buszváró pavilon cseréje fedezetét bruttó 
2.332.741,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. 
(II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében a 
„1. Városfejlesztés és- rendezés” alcím alatt szereplő „1.2. Fedett buszváró 
pavilonok kihelyezése” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Vasmű út – Ady E. utcai térkő burkolatú buszöböl felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 13.517.044,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.b. mellékletében a „1. Városfejlesztés és- rendezés” alcím alatt 
szereplő „1.15. Buszöblök felújítása” sorában jóváhagyott előirányzat biztosítja. 

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

Tavasz u. 14–24. sz. előtti aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal 
fedezetét bruttó 11.853.901,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és 
városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

 
11. 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. április 27. 
 

12. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
      a jegyző 

  - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
    közreműködésért: 

      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
    - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételének előkészítéséért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
     Határidő:  - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. április 27. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

27. Javaslat a Dunaújváros, Jókai u. 19. szám alatti önkormányzati épület 
felújítási munkáira  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Újtlelepen a Jókai utca 19. szám alatti önkormányzati épület felújítási 
munkálatairól döntünk. 
 
Legyenek kedvesek határozatot hozni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
176/2018. (IV.19.) határozata 

a Dunaújváros, Jókai u. 19. sz. alatti önkormányzati épület felújítási munkáiról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros, 

Jókai u. 19. sz. alatti önkormányzati épület felújítási munkáit bruttó 24.974.695,- 
Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

 
2.)  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete 7.b. 
mellékletében szereplő „1.20. Iskolák felújítása” sorából átcsoportosított összeg 
biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” 
cím alatt „Jókai u. 19. sz. alatti önkormányzati épület felújítása” elnevezésű új 
soron kerül rögzítésre. 
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3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási 
szerződést a DVG Zrt.-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. május 4. 
 

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

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

            a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
                 - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. május 4. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
28. Javaslat a Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához 

kapcsolódó pótmunkák megrendelésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Dráviczki Márton, a Renalpin Kft. ügyvezető igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Vasvári általános iskola épületenergetikai felújítás, pótmunkák 
megrendelése.  
 
Önöké a döntés lehetősége, képviselő hölgy, illetve urak! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
177/2018. (IV.19.) határozata 

a Vasvári Pál Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó 
pótmunkák megrendeléséről 

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

Általános Iskola épületenergetikai felújításához kapcsolódó pótmunkák 
elvégzését bruttó 40.824.398,- Ft vállalkozási díjért a Renaplin Kft.-től 
megrendeli. 

    
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezete Dunaújváros 

Megyei Jogú  Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól  szóló 5/2018. (II.16.) rendeletének 5.b 
melléklet/intézményi tartalékok sorról a 7.b  melléklet,1. Városfejlesztés 
cím, „Iskolák felújítása” sorra történő átcsoportosítás útján  nettó 30.928.977,- 
Ft + ÁFA, mindösszesen bruttó 39.279.801,- Ft összegben biztosított.  

  
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Vasmű u. 41. 

Irodaház Kft-t, hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat 
vonatkozásában a közbeszerzési eljárás eredményeként Renalpin Kft.-vel 
megkötött vállalkozási szerződés 1. számú módosítását készítse elő, és a 
módosításhoz szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. április 27. 
 
4.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

határozat 1. pontjában vállalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés 
soron követő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
 
29. Javaslat a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017. (XI.29.) 

Kormányrendelet által meghatározott szakasza üzemeltetésének 
átadására 

 
Előadó:  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Molnár István, a Magyar Közút NZrt. megyei igazgatója 
                    Hajnal János, a Magyar Közút NZrt. megyei osztályvezetője 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Pálhalma, Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút bizonyos meghatározott 
szakaszának üzemeltetés átadása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
178/2018. (IV.19.) határozata 

a Dunaújváros-Pálhalma kerékpárút 355/2017 (XI.29.) Kormány rendelet által 
meghatározott szakasza üzemeltetésének átadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Dunaújváros-Pálhalma 
kerékpárút 355/2017 (XI.29.) Kormányrendelet által meghatározott szakasza 
üzemeltetésének a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére történő átadásához és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a birtokbaadási jegyzőkönyvet írja alá. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. április 27. 
                - a birtokbaadási jegyzőkönyv aláírására: 2018. június 15. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
30. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – 

minimumfeltételek biztosítás érdekében – többletforrás 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 
Meghívott:  Varga Éva Anna, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Bölcsőde Igazgatóság többletforrás biztosítása. Üdvözlöm igazgató 
asszonyt, Varga Éva Anna igazgatónőt! 
 
A közgyűlés dönt! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

179/2018. (IV.19.) határozata 
a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére – minimumfeltételek 

biztosítása érdekében – többletforrás biztosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a bölcsődei ellátás kötelező 

eszközeinek és felszerelési tárgyainak pótlására 2018. évben 2.230.000.- Ft-ot 
biztosít a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény részére, mely 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet 24. Működési tartalékok 24.3 Intézményi 
tartalék kiemelt előirányzat sora biztosít fedezetet. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása során vegye 
figyelembe, az intézmény költségvetését az 1. pontban meghatározott 
összeggel emelje meg, mely során nő az intézményfinanszírozás és a dologi 
kiadások kiemelt előirányzat sora. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 
                időpontja 

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

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

               a polgármester       
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 27. 

 
31. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységének 

értékelésére, az intézmény beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Meghívott:  Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ 
 intézményvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Egészségmegőrzési Központ tavalyi beszámolója. Üdvözlöm Kleinné 
Németh Judit intézményvezető asszonyt!  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

180/2018. (IV.19.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az előterjesztés 

mellékletét képező beszámolót az Egészségmegőrzési Központ 2017. évi 
tevékenységéről. 

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

határozatot küldje meg az Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
részére. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 

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

Határidő:  2018. április 27. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

32.  Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet 
Idősek Otthonai Intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
ESZI vezetői pályázat kiírása, itt ugye az igazgató asszony esetében lejárt 
az ötéves vezetői megbízás. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

181/2018. (IV.19.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézmény vezetésére irányuló pályázat kiírásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az Egyesített 
Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény 
(2400 Dunaújváros, Dunasor 15.) vezetésére, magasabb vezetői beosztás 
betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, 
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 
szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet, a személyes gondoskodást nyújtó 
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 
1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet alapján, a határozat mellékletét képező pályázati 
kiírás szerint.  

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

kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv 
(Belügyminisztérium) internetes oldalán, valamint Dunaújváros Megyei Jogú 
Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a jegyző    
              - a határozat végrehajtásában vasló közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 4. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 

véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a 
bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék és azt írásban 
juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A bizottság 
írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság 
külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti bizottság feladatainak ellátásával: 
a Szociális Szakmai Szövetség által delegált személyt, dr. Sürü Renáta 
Jegyzőt, Lőrinczi Konrádot, a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság 
Elnökét bízza meg. 

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

eseti bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 
véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a Közgyűlés 
elé. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                        a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                      - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:  
                        a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2018. szeptember havi rendes közgyűlés időpontja 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény 

és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény vezetésére benyújtott 
pályázatokat elbíráló eseti bizottságba a Szociális Szakmai Szövetség által 
delegált személy szakértői díjának, és esetleges egyéb költségeinek várható 
összegét 100.000.- Ft-ban, azaz százezer forintban határozza meg, amely 
összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati 
rendeletben szerepel. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a 
polgármestert a kifizetéshez kapcsolódó döntések meghozatalára. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  2018. október 31. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

33. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, 
magasabb vezetői álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
GESZ vezető magasabb álláshely. Itt egy háromfős bizottságot kell a 
közgyűlésnek felállítani. Megkérem osztályvezető asszonyt, hogy 
egészítse ki a határozati javaslatot! 
 

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A korábbi gyakorlatnak 
megfelelően javasolnám a gazdasági alpolgármester úr, a koordinációs 
alpolgármester úr személyét, illetőleg a hivatal részéről a pénzügyi 
osztályvezető megbízását ezzel a feladattal. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És ők tudnak róla? Most már tudnak. Mernek ellent mondani az 
osztályvezető asszonynak? Nyilván nem. 
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Úgyhogy aki ezt a módosító javaslatot - magamévá teszem az 
osztályvezető asszony módosító javaslatát -, aki támogatja, kérem, 
igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

182/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet vezetésére, magasabb vezetői 

álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki a Dunaújvárosi 
Gazdasági Ellátó Szervezet (2400 Dunaújváros, Dózsa György út 35/A.) 
vezetésére, igazgatói beosztás betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak 
alapján a határozat mellékletét képező pályázati felhívás szerint.  

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

Belügyminisztérium internetes oldalán és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2018. május 4. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 
véleményezésére három tagú szakértő bizottságot hoz létre, egyben felkéri a 
bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban 
juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. A bizottság 
írásbeli véleményének polgármesterhez történő leadását követően a bizottság 
külön intézkedés nélkül megszűnik. A bizottság feladatainak ellátásával a 
közgyűlés Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármestert, dr. Ragó Pál 
koordinációs és városfejlesztési alpolgármestert és Dudás Pálné költségvetési 
és pénzügyi osztályvezetőt bízza meg. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2018. június 29. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
szakértő bizottság, valamint az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés 
elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a végrehajtásában való közreműködésért: 

    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. szeptember 20. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
34.  Javaslat az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői 

álláshely betöltésére irányuló pályázat kiírására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont az Egészségmegőrzési Központ esetében 
szintén lejárt vezetői megbízás miatt pályázat kiírása. 
 
Ezt legyenek kedvesek abszolválni ezt a döntést! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

183/2018. (IV.19.) határozata 
az Egészségmegőrzési Központ vezetésére, magasabb vezetői álláshely 

betöltésére irányuló pályázat kiírásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot ír ki az 
Egészségmegőrzési Központ (2400 Dunaújváros, Erkel kert 23.) vezetésére, 
magasabb vezetői álláshely betöltésére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvényben és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény egészségügyi intézményekben történő végrehajtásáról szóló 
356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján, a határozat 
mellékletét képező pályázati kiírás szerint.  

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

Belügyminisztérium internetes oldalán, az Egészségügyi Közlönyben és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapján gondoskodjon a pályázati felhívás 
közzétételéről. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
             - a végrehajtásban való közreműködésért: 
               a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2018. május 4. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a benyújtott pályázatok 

véleményezésére három tagú eseti bizottságot hoz létre, egyben felkéri a 
bizottság tagjait, hogy a beérkezett pályázatokat véleményezzék, és azt írásban 
2018. június 29-ig juttassák el Dunaújváros Megyei Jogú Város 
polgármesteréhez. A bizottság írásbeli véleményének polgármesterhez történő 
leadását követően a bizottság külön intézkedés nélkül megszűnik. Az eseti 
bizottság feladatainak ellátásával a közgyűlés: 

- az Egészségmegőrzési Központ Közalkalmazotti Tanácsa által delegált 
személyt, 
- a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara által delegált személyt, és 
- Lőrinczi Konrád képviselő urat 

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

eseti bizottság, valamint a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 
véleményének kikérése mellett a beérkezett pályázatokat terjessze a közgyűlés 
elé. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. szeptember 20. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
35. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a 

Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött vagyonkezelési 
szerződés módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ  
                    igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A következő, önkormányzatunk, illetve a tankerület között megkötött 
vagyonkezelési szerződés módosítására kerül sor. Szilágyiné Németh 
Sarolta igazgató asszony jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. 
Tisztelettel köszöntöm Kollárné Kovács Anitát, a tankerület szakmai 
megbízott igazgatóhelyettesét. És meg is kérem, hogy nagyon röviden - 
idő hiányában nem tekintettem át ezt a napirendi pontot -, három 
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mondatban legyen kedves elmondani, a mikrofonba legyen kedves 
elmondani, hogy mi a módosítás lényege. Mert mégis csak iskoláinkról 
van szó. 
 

Kollárné Kovács Anita a Dunaújvárosi Tankerületi Központ szakmai megbízott 
igazgatóhelyettese: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A módosítási javaslatunk a 
dunaújvárosi Petőfi Sándor általános iskolai egységének 330 m2-es 
épületrészére vonatkozik, ez a volt TISZK helyiség, ami ugye a 
Dunaújvárosi Szakképzési Centrum használatában állt. És ezért 
hivatkozott szerződés pontjának, 2.1. pontjának hetedik sorát szeretnénk 
módosítani e szerint. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Melynek mi a lényege? 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Tehát hogy a vagyonkezelés, ez nincs a vagyonkezelésünkben ez az 
épületrész. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Világos. Jó. 
 

Kollárné Kovács Anita a Dunaújvárosi Tankerületi Központ szakmai megbízott 
igazgatóhelyettese: 

 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

184/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és 
a Dunaújvárosi Tankerületi Központ között létrejött 

vagyonkezelési szerződés módosításáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központtal 2017. április 26-án megkötött támogatási szerződést a 
határozat mellékletét képező „Vagyonkezelési szerződés 1. számú 
módosítása”-ban foglaltak szerint módosítsa.  

 
2.  A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét 

képező Vagyonkezelési szerződés 1. sz. módosításának aláírására. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 4. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Tankerületi Központ intézmény-átszervezési 

javaslatainak (szakmai alapdokumentumok módosítása) véleményezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ  

                    igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő határozati javaslatunk négy különböző javaslatból áll. 
Intézményátszervezéseket célzott meg néhány iskola esetében a KLIK 
Tankerületi Központ, és ezzel függ össze a napirend. 
 
Először a I.-ről szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

185/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Arany János Általános Iskola szakmai alapdokumentuma 

módosításának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 8996-6/2018. számú levelében tett nyilatkozatával 
egyezően – egyetért a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Dunaújvárosi Arany 
János Általános Iskolára vonatkozó átszervezési javaslatával (maximális 
létszám 625 főben történő megállapítása). 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 27. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

II.-es! 
 

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, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

186/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Petőfi Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézménye 

szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 8996-9/2018. számú levelében tett nyilatkozatával 
egyezően – egyetért a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Dunaújvárosi Petőfi 
Sándor Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézményére vonatkozó 
átszervezési javaslatával (az intézmény nevének megváltoztatását, a maximális 
létszám 500 főben történő megállapítása).  

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

közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 27. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

III.-as! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

187/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola szakmai 

alapdokumentuma módosításának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 8996-7/2018. számú levelében tett nyilatkozatával 
egyezően – egyetért a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Dunaújvárosi Sándor 
Frigyes Alapfokú Művészeti Iskolára vonatkozó átszervezési javaslatával (a 
zeneművészeti ágon belül jazz-ének tanszak bevezetése). 

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

közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 27. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

IV. határozati javaslat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

188/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújvárosi Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye 

szakmai alapdokumentuma módosításának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 8996-10/2018. számú levelében tett nyilatkozatával 
egyezően – egyetért a Dunaújvárosi Tankerületi Központ Dunaújvárosi Dózsa 
György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézményére vonatkozó 
átszervezési javaslatával (a fenntartói és működtetői jogok átadása a 
Halásztelki Református Egyházközség (2314 Halásztelek, Kisgyár u. 16.) 
részére).  

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

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

Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 27. 
 
37. Javaslat a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési 

javaslatának (alapító okirat módosítása) véleményezésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Csapó Gábor, a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szakképzési Centrum intézmény-átszervezési javaslatának 
véleményezése. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

189/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum 

alapító okirata módosításának véleményezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Polgármestere 10898-3/2018. számú levelében tett nyilatkozatával 
egyezően – egyetért a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum alapító okiratának 
módosításával a jelen határozat mellékletét képező javaslat szerinti 
tartalommal. 

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

közlésére. 
 

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

Határidő: a határozat közlésére: 2018. április 27. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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38. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 1 fő óvodatitkár 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:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendet levettük. Óvodatitkár álláshely engedélyezése. 
Tisztelettel köszöntöm Gyenes Józsefné igazgatóasszonyt. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

190/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvoda intézménynél 

1 fő óvodatitkár álláshely engedélyezésére  
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
Önkormányzat fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvoda (2400 Dunaújváros, 
Pajtás utca 2.) 2018. szeptember 1. napjától 1 fő óvodatitkárt alkalmazzon. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 1. napjától a 

Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát 1 fővel (1 fő óvodatitkár) növeli. 
 

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018/2019-es nevelési évre a 
fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.) 

az óvodapedagógus munkakört:            120,5  fő, 
a dajka munkakört:       58   fő, 
a pedagógiai munkát segítő munkakört:  19,5 fő, 
a technikai dolgozó munkakört:              29,5 fő 
Mindösszesen:             227,5 fő létszámban állapítja meg. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban hozott döntés 

értelmében a Dunaújvárosi Óvoda 2018. évi finanszírozását az óvodatitkár 
álláshely bérének többletigénye fedezeteként 711.802,- Ft-tal megemeli, 
amelyre Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 5.b. melléklet 24. Működési tartalékok 24.3 Intézményi 
tartalék kiemelt előirányzat sora biztosít fedezetet. 
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5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 4. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása során vegye 
figyelembe, az intézmény költségvetését az 1. pontban meghatározott 
összeggel emelje meg. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának 

                     időpontja 
 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

vezetőjét, hogy az 1. és 2. pontban foglalt döntésnek megfelelően módosítsa az 
intézmény dokumentumait. 

   
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
               a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: 2018. szeptember 1. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda vezetője részére. 
 

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

                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2018. május 2. 

 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás 

megszűnését követő 2017. évi költségvetési beszámoló elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Kistérségi Társulás megszűnését követő költségvetési beszámoló 
elfogadása a törvényi előírások szerint! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

191/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnését követő 

2017. évi költségvetési beszámoló elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Kistérség Többcélú Kistérségi Társulás megszűnésének fordulónapjára 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által elkészített 2017. 
évi költségvetési beszámolót megismerte és az abban foglaltakat elfogadja. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

polgármestert, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 
által elkészített 2017. évi költségvetési beszámolót és e határozatot a volt 
tagönkormányzatok részére küldje meg. 

    
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 4. 

 
40. Javaslat a „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal 

kötendő támogatási szerződés megkötésére 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Védőháló Alapítvánnyal kötendő megbízási szerződés megkötése! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

192/2018. (IV.19.) határozata 
A „Védőháló a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal kötendő 

támogatási szerződés megkötéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Védőháló a 

Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány részére Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5.a melléklet 10.1 
sora terhére 20.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő döntés alapján – amennyiben a az 
alapítvány képviselője a szükséges nyilatkozatokat benyújtja, illetve az 
alapítvány 2017. évre vonatkozó beszámolója elfogadásra kerül – a ”Védőháló 
a Dunaújvárosi Díjhátralékosokért” Alapítvány képviselőjével a határozat 
mellékletét képező támogatási szerződés-tervezetet aláírja, valamint felkéri, 
hogy intézkedjen a szerződés kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

  a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

  a szociális osztály vezetője 
Határidő:   2018. április 27. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
41. Javaslat a Modern Művészetért Közalapítvány részére „20 éves a Kortárs 

Művészeti Intézet – ünnepi rendezvénysorozat”-ra 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:  Gyöngyössy Csaba, a Modern Művészetért Közalapítvány 
 kuratóriumi elnöke  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Modern Művészetért Alapítvány támogatás elszámolási határidő 
módosítása! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
193/2018. (IV.19.) határozata 

a Modern Művészetért Közalapítvány részére „20 éves a Kortárs Művészeti 
Intézet - ünnepi rendezvénysorozat”-ra 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 Modern Művészetért 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. július 31.” 
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        b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2018. szeptember 15- 
ére 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. április 27. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

42. Javaslat a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvánnyal kötött 
támogatási szerződés módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Horváth Zoltánné, a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” 
 Alapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Dózsás, a Dózsa iskola alapítványával kötött támogatási szerződés 
módosításáról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

194/2018. (IV.19.) határozata 
a „Dózsás Tanulókért és Tanáraikért” Alapítvánnyal kötött 

támogatási szerződés módosításáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a „Dózsás Tanulókért 
és Tanáraikért” Alapítvánnyal a 209/2016. (IV.21.) határozat alapján 2016. június 8-
án megkötött támogatási szerződés 5.2. pontjában a támogatás felhasználásának 
véghatárideje 2018. december 31. legyen. 
 
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
szerződés 1. sz. módosításának aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
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              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 4. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
43. Javaslat a Dunaferr Art Alapítvány részére a Közművelődési pályázaton 

múzeumpedagógiai 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:  Várnai Gyula, a Dunaferr Art Alapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Dunaferr Art Alapítvány részére nyújtott támogatás elszámolási 
határidejének módosítására kerül sor! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

195/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaferr Art Alapítvány részére a Közművelődési pályázaton 

múzeumpedagógiai 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 Dunaferr Art Alapítvánnyal 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. november 30.” 
 
      b.) a szerződés 6.4. pontja utolsó mondatában a határidő 2018. december 28-

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

Határidő:  2018. április 27. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

44. Javaslat a DUDIK Fesztivál támogatására és megbízási szerződés 
megkötésére a DVG Zrt.-vel 
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:  Kiss Ádám Sándor, a Dunaújvárosi Egyetem kancellárja 
                    Dr. habil András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora, 

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

Rátérünk a következő napirendi pontra. Ahogy említettem, ahogy 
szívügyem az élményfürdő, ugyanúgy szívügyem, és nyomon követem a 
dunaújvárosi szabadtéri rendezvényeinket. Színvonalasak, és nagy 
érdeklődésre tartanak számot. Ilyen a DUDIK Fesztivál is az Alsó-
Dunaparton ugye június hónapban. Az idei évben a 10., jubileumi 
fesztiválra kerül sor. Ezért indítványozom, hogy a közgyűlés a magasabb 
összeggel támogassa a rendezvény megvalósítását, és kérem önöket, 
hogy amennyiben idejük, energiájuk engedi, látogassanak is el az 
egyetem, illetve a város közös rendezvényére! Úgyhogy szavazásra 
teszem fel az „A” határozati javaslatot! Bruttó nyolcmillió forint. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
196/2018. (IV.19.) határozata 

 a DUDIK Fesztivál támogatásáról és 
megbízási szerződés megkötéséről a DVG Zrt.-vel 

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

Egyetem  Hallgatói Önkormányzata kérelme alapján bruttó 8.000.000 Ft-ot 
biztosít a 2018. évi DUDIK Fesztiválra, amely Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 
rendelete 5. mellékletének 9. „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” sor 
dologi kiadások kiemelt előirányzata terhére biztosítandó, azzal, hogy a 
fedezetnövekedés biztosítása érdekében az 5. b. melléklet 24.4 „Pénzeszköz 
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átadások tartaléka” sor terhére a Közgyűlés a hivatkozott előirányzatot 
3.000.000,- Ft-tal megemeli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerinti kérelmező 

kezdeményezésére a rendezvény pénzügyeinek és szervezési feladatainak 
ellátásával a DVG Zrt-t bízza meg. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat mellékletét képező megbízási szerződést kösse meg a DVG 
Zrt-vel. 

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

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

pontban elhatározottakat a 2018. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

45.  Javaslat a Rockmaraton Fesztivál megrendezésére és 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:  Varga Zoltán, a Sámántánc Alapítvány Pécs kuratóriumi elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rockmaraton Fesztivál megrendezése. Itt is a határozati javaslat egy „A” 
meg egy „B” javaslatot tartalmaz. Itt a „B” határozati javaslatra teszek 
javaslatot. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
197/2018. (IV.19.) határozata 

a Rockmaraton Fesztivál megrendezéséről és támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja, hogy 2018. júliusában 
a dunaújvárosi Szalki-szigeten rendezzék meg a Rockmaraton Fesztivált, és a 
szervező Sámántánc Alapítvány részére 7.000.000,- Ft vissza nem térítendő 
támogatást biztosít, amit a rendezvényhez szükséges összes engedély 
csatolását követő 15 napon belül átutal az Alapítványnak; a támogatás a 2018. 
évi költségvetési rendelet 5. a melléklet  „Kulturális, oktatási és ifjúsági 
feladatok” 9.13. Rockmaraton Fesztivál sor terhére biztosítandó.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét 
képező - támogatási szerződést az 1. pontban előírtak teljesülését követően írja 
alá.  

      
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a szükséges engedélyek benyújtását követő 8 munkanapon belül 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Köszönöm. A közgyűlés elfogadta. Ettől egyébként még a Rockmaraton a 
megszokott színvonalon, a megszokott rendben meggyőződésem, hogy le 
tudják bonyolítani.  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
46.  Javaslat pentelei rendezvények 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:  Szabó Tamás, a Pentele Egyesület elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Pentelei rendezvények támogatása! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
198/2018. (IV.19.) határozata 

pentelei rendezvények és események támogatásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Pentele Egyesület által 
szervezett pentelei rendezvényekre és eseményekre 1.200.000,- Ft vissza nem 
térítendő támogatást biztosít a 2018. évi költségvetési rendelet 5.a mellékletben 
ezen határozat alapján létrehozott  „Kulturális, oktatási és ifjúsági feladatok” 
„Pentelei nagyrendezvények” sor (kormányzati funkció: 082092) terhére azzal, 
hogy a fedezetnövekedés biztosítása érdekében az 5. melléklet 9. „Kulturális, 
oktatási és ifjúsági feladatok” sor dologi előirányzatát a Közgyűlés 1.200.000,- 
Ft-tal csökkenti. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített – a határozat mellékletét 
képező - támogatási szerződést írja alá. 

        
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. április 27. 

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

pontban elhatározottakat a 2018. évi költségvetési rendelet következő 
módosítása során vegye figyelembe.  

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
47.  Javaslat a 2018. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatására 

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért  
                    Közalapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Közbiztonsági Rendezvénysorozat támogatása, amelynek a rendezvényei 
egyébként már elindultak az elmúlt hetekben. 
 
Kérem önöket, hogy támogassák a határozati javaslatot! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

199/2018. (IV.19.) határozata 
a 2018. évi „Közbiztonsági Rendezvénysorozat” támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja a 

Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítványnak (2400 
Dunaújváros, Városháza tér 2.) a „Közbiztonsági Rendezvénysorozat”-ra 
irányuló támogatási kérelmét. 

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

meghatározott támogatásra 1.600.000 Ft azaz egymillió-hatszázezer forintot 
biztosít Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete 5. melléklet „8. Közbiztonsági 
feladatok” című dologi kiadások előirányzati soráról. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy jelen határozat alapján 
kössön támogatási szerződést a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 
Közalapítvánnyal, és a kötelezettségvállalást a nyilvántartásban rögzítse. 

 
Felelős:  - a szerződés aláírásért:  

       a polgármester 
     - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéért: 
       a polgármester 

     - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételében való 
                          közreműködésért: 

        a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   2018. április 27.

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesterét, hogy gondoskodjon jelen 
határozatnak a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 
részére történő megküldéséről. 

 
Felelős:  - a határozat megküldésért: 

       a polgármester 
     - a határozat megküldésében való közreműködésért: 

  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:  2018. április 25. 

 
48. Javaslat a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek 

elbírálására 
 



96 
 

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 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő, közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmekről 
döntünk! 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

200/2018. (IV.19.) határozata 
a Közművelődési pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 135/2018. (II.15.) PM 

határozattal kiírt 2018. évi „Közművelődési pályázat”-ra benyújtott alapítványi 
kérelmek közül támogatja az alábbiakat, összesen 2.480.000,- Ft értékben: 

 

PÁLYÁZÓ TÉMA Támogatás
E Ft 

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány 

Közép-Mezőföldi Tehetségsegítő Tanács által 
szervezett tehetségnap 

 

100 

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány 

„Zenélő gólyák” Gólyatábor a zeneiskolában - a 
felvételt nyert gyerekek játékos felkészítése 

100 

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti Alapítvány 

Adventi koncert az evangélikus templomban 100 

Muzsikáló Fiatalok 
Alapítvány 

Kóruskoncertek 
 

100 

Petőfis Tanítványainkért 
Alapítvány 

Római városrészi családi nap 150 

Aranyecset Alapítvány Arany Galéria kiállításai, képespusztai táborozás 
(25 éves), tehetségfejlesztés 

400 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

„Otthon jó” Dr. Kaszás Tamás, Dr. Keserue Zsolt 
és Várnai Gyula kiállítása 

300 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

Ragyogj kékben - autizmus világnapja 2019. 930 

Rudas Alapítvány Középiskolás diákok műveiből összeállított 100 
oldalas kiadvány megjelentetése két alkalommal 

300 
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A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2018. évi költségvetési rendelete 5.c. melléklete „Kulturális és egyéb civil 
szervezetek pályázható kerete” előirányzat terhére kell biztosítani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem nyújt támogatást az alábbi 

pályázatokra: 
 

Pályázó neve Pályázat témája 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

Múzeumpedagógiai program és tábor 5-12 és 13-18 
éves diákok számára 

Modern Művészetért 
Közalapítvány 

Ujházy Krisztina zeneművész szerzői estje a Kortárs 
Művészeti Intézetben 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaferr Art Dunaújváros 

Alapítvány 2018. évi „Közművelődési pályázat”-ra benyújtott 2 db kérelméről 
(Acélszobrász alkotótelep és szimpózium 5 művésszel, Acélszobrász 
alkotótelep munkáiból szervezett kiállítás a Kortárs Művészeti Intézetben) 
később hoz döntést. 

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

1. és 2. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, kösse meg a 
nyertes pályázókkal a 37/2015. (XII.18.) önkormányzati rendelet 3. 
mellékleteként elfogadott minta alapján készített támogatási szerződéseket, és 

gondoskodjon a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 
 

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

                      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. április 27. 

                         - a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges 
                           dokumentumok benyújtását követő 8 munkanapon belül 

 
49.  Javaslat a sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálására – 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Sporttevékenységet végző, koordináló alapítványok kérelmeiről döntünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
201/2018. (IV.19.) határozata 

a Sportpályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a 1097/2017. (XII.15.) PM 
határozata alapján kiírt Sportpályázatra benyújtott alapítványi kérelmekről az 
alábbi döntést hozza: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE TÁMOGATÁS FT 

Dunaújváros Tornasportjáért 
Alapítvány 

3.500.000,- Ft

Jószolgálati Otthon Közalapítvány 785.000,- Ft

Dunaújvárosi Birkózósport Alapítvány 1.000.000,- Ft

Dunaújváros Utánpótlás Sportjáért 
Alapítvány 

3.000.000,- Ft

Kőrösi Diákalapítvány 300.000,- Ft

Petőfis Tanítványainkért Alapítvány 300.000,- Ft

 
 A pályázati támogatásokat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2018. évi költségvetésének 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” 
„Sportfeladatokra felosztható keret” soron lévő előirányzat terhére biztosítja. 

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

1. pontban meghatározott döntésről értesítse a pályázókat, továbbá kösse meg 
a nyertes pályázókkal a támogatási szerződéseket, és gondoskodjon a 
kötelezettségvállalások nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

               a polgármester       
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

                 a határozat végrehajtására: 2018. május 20. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 
módosításakor az 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” „Sportfeladatokra 
felosztható keret” előirányzat terhére vegye figyelembe, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a költségvetés következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
50. Javaslat az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolója 

elfogadására, valamint a gazdasági társaság ügyvezető igazgatója és 
könyvvizsgálója személyének megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

MMK beszámoló, ügyvezetői megbízás. Az előterjesztés I., II. határozati 
javaslatot tartalmaz. Üdvözlöm Kováts Rózsa asszonyt, az MMK 
ügyvezető igazgatóját. 
 
Amennyiben hozzászólás nincs, akkor először a I.-ről döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
202/2018. (IV.19.) határozata  

a MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolóját 19.385 e Ft mérleg főösszeggel és 600 e Ft veszteséget mutató 
adózott eredménnyel, valamint a 2017. évi közhasznúsági jelentését a 
határozat 1., 2., 3. és 4. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a 
tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a Közgyűlés ezen 
álláspontját képviselje. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval lezárt 
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üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2018. évre prémiumfeladatot nem tűz 
ki. 

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

közlésére, valamint a tulajdonosi képviselőt, hogy a társaság taggyűlésén a 
Közgyűlés jelen határozatban megfogalmazott álláspontját képviselje. 

 
Felelős: - a határozat közléséért  

      a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                        a tulajdonosi képviselő  
               a vagyonkezelési osztály vezetője  

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

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

Most a II.-ről döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
203/2018. (IV.19.) határozata 

az MMK Nkft. ügyvezető igazgatója és könyvvizsgálója 
személyének megválasztására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt a társaság taggyűlésének 
javasolja 2018. június 01-től, 2023. május 31-ig Kováts Rózsa Valériát új 
ügyvezetőnek megválasztani, azzal, hogy a társaság ügyvezetői feladatainak 
ellátását megbízási jogviszony keretében látja el 150.000,- Ft/hó megbízási díj 
ellenében. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. 

jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt a 
társaság taggyűlésének javasolja 2018. június 01-től 2023. május 31-ig Viczkó 
Józsefet a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani változatlan megbízási 
díj mellett. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az MMK Közhasznú 

Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén a jelen 
határozat 1-2. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a 
polgármester részére nyújtsa be. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, továbbá felhatalmazza a társasági szerződés módosítás és a 
módosítással egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására, az 
ügyrendi igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és 
felhatalmazza a jelen határozat mellékleteként előkészített megbízási 
szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester                              
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        az MMK Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője 
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                         a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                         - a társasági szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 15 napon belül  
                          - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                           meghozatalától számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szeretném igazgatóasszonnyal ismertetni a határozatot. Megbízatásának 
lejárta miatt a társaság taggyűlésének Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése javasolja, hogy önt 2018. június 1-jétől 2023. május 31-ig öt 
évre bízza meg a társasági taggyűlés. Erről döntött a közgyűlés, úgyhogy 
további eredményes munkát kívánok önnek. 

 
51. Javaslat a DV N Zrt. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának 

elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Sági Péter, a DV N Zrt. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, ez a DV N Zrt. beszámolója. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
204/2018. (IV.19.) határozata 

a DV N Zrt. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. 2017. évi 

egyszerűsített éves beszámolóját határozat 1., 2. és 3. számú mellékletei 
szerint elfogadja, a beszámoló részeként egyben elfogadja a DV N Zrt. részére 
nyújtott 3.000.000,- Ft összegű működési támogatás elszámolását, valamint a 
25.285.000,- Ft összegben projektre nyújtott támogatás elszámolását és 
utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Zrt. javadalmazási 

szabályzata alapján 2017. évre prémiumot nem fizet, valamint a 2018. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Megkérem alpolgármester urat, hogy egy pár percre vegye át az ülés 
vezetését. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 09:55 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
52. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosítási szerződéssel kapcsolatosan önkormányzati alkusz 
kiválasztására, a 2018. október 1-jétől szükséges vagyon- és 
felelősségbiztosítás megújítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Punk György, az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 

                    Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

És akkor a következő napirenddel megyünk tovább. Javaslat Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási 
szerződéssel kapcsolatosan önkormányzati alkusz kiváltására, 2018. 
október elsejétől szükséges vagyon- és felelősségbiztosítás megújítására. 
„A” és „B” határozat áll rendelkezésre. Én a „B”-t javaslom elfogadásra.  
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Aki egyetért vele, kérem, szavazzon! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner 
Fruzsina, Szabó Zsolt)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
205/2018. (IV.19.) határozata  

Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosítási szerződéssel 
kapcsolatosan önkormányzati alkusz kiválasztására, a 2018. október 01-től 

szükséges vagyon- és felelősségbiztosítás megújítására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a CIG Pannóna Általános 
Biztosítónál 31712453 kötvényszámon nyilvántartott biztosítási szerződését fel 
kívánja mondani 2018. szeptember 30-ra az egy éves biztosítási időszak 
lejártának határidejére, egyben a harmincnapos felmondási idővel utasítja a 
polgármester a határozat és a felmondás közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Euros-Sales Kft.-vel kötött 

alkuszi megbízási szerződést az 1. pontban jelzett vagyon- és 
felelősségbiztosítási szerződésének felmondásával felmondja, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Hungarikum Biztosítási Alkusz 

Kft.-t kívánja megbízni az önkormányzati vagyon- és felelősségbiztosítási 
ajánlatuk felkutatásával a jelen határozatban megfogalmazottak szerint, egy 
határozat 1. számú mellékleteként csatolt alkuszi megbízási szerződés 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. szeptember 30-án lejáró 

és 2018. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, 
valamint munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítás felkutatására 
(legalább 3 ajánlat) felkéri a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft.-t, azzal, hogy az 
egy éves biztosítási időszakra a biztosítási díj nem haladhatja meg a nettó 
15.000 E Ft/év díjat, valamint, hogy az ajánlatok bekérésekor az egyes 
káreseményekhez kapcsolódó önrész mértékét az alábbiakra különös 
figyelemmel határozza meg:  
A megkért önrészek a tűzkár, vezetékesvíz-kár, viharkár, betöréses lopás 
esetében az önrész összege 50.000 Ft, az üvegkár esetében 0 %, az általános 
felelősség és egyéb felelősségi károk tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft 
kivéve személyi sérüléses károknál ott a biztosító nem alkalmaz önrészesedést, 
kátyúkár, közterületi elemek (játszótér elemek), rongálás és vandalizmus károk 
tekintetében 10 %, de minimum 10.000 Ft. 
 

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Hungarikum Biztosítási 
Alkusz Kft.-t, hogy a határozat 2. számú mellékleteként csatolt nyilvántartások 
alapján kérjen be biztosító társaságoktól ajánlatot és azt mutassa be 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata részére összehasonlító tábla 
formájában, szöveges elemzéssel alátámasztva a 4. pont figyelembe vételével. 

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése fenntartja a jogot, hogy érvényes 

ajánlat beérkezése esetén sem hirdet eredményt.  
 

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          az Euro-Sales Kft. ügyvezetője 
                        - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                 az ajánlatok közgyűlés elé terjesztésére: 2018. szeptember 30. 
                           a felmondás biztosító részére történő megküldéséhez: 
                           2018. augusztus 26. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
53.  Javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi 

helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és a 2017. 
évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója 

                    Erős István, a KNYKK Zrt. megyei személyszállítási 
 üzletágvezető-helyettese 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. 2017. évi helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó 
elszámolás és a 2017. tevékenységről szóló beszámoló elfogadására. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Besztercei 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

206/2018. (IV.19.) határozata  
a Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. 2017. évi 
helyi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó elszámolás és 

a 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Középnyugat-
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. által benyújtott, a határozat 1. számú 
mellékleteként csatolt 2017. évi elszámolást és a határozat 2. számú mellékleteként 
csatolt 2017. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót megismerte, és elfogadja 
azzal, hogy a KNYKK Zrt.-nek 59.472 E Ft előleg visszafizetési kötelezettsége 
keletkezett 2017. évben az önkormányzat részére kiszámlázott előlegre 
vonatkozóan, mely összeg visszafizetésétől eltekint Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, azt a 2018. évi veszteségtérítési előleg összegébe beszámítja, 
egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester   
           - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 napon 
                  belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
54. Javaslat a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat 

visszaállítására, a KNYKK Zrt. költségkimutatásának megismerésére 
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:  Suralik András, a KNYKK Zrt. forgalmi igazgatója 
                    Erős István, a KNYKK Zrt. megyei személyszállítási 
 üzletágvezető-helyettese 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű 
hleyi buszjára visszaállítására, a KNYKK Zrt. költségkimutatásának 
megismerésére. „A” és „B” határozati javaslat áll rendelkezésre. De előtte 
meghallgatjuk Tóth Kálmán képviselő urat! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! 
Egy képviselői indítványt nyújtottam be a 13-as busznak a visszaállítását 
ugye a Béke városrészi közlekedéssel kapcsolatban. Bizottsági ülésen 
már többször tárgyaltuk ezt a témát. Nagyon szépen kérem, hogy amikor 
az új menetrendek el fognak készülni, mert úgy látom, hogy az idei évben 
erre fedezet nem lesz, hogy visszaállítsuk. Mert ötvennyolcmillió forintba 
kerülne. Meg kéne vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Béke 
városrészben a buszközlekedés rendszerét milyen úton lehetne 
visszaállítani. Úgy tudom, a pályázatok már beérkeztek az új 
közlekedéssel kapcsolatban. Mindenféleképpen szeretném javasolni, hogy 
a 40-es és a 45-ös busznak az összehangolásával, amit régen együtt 
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csináltunk a Hingyi úrral. Jó lenne, hogyha valahogy visszakerülne a 
buszforgalomba ez a 13-as. Ugye a városlakóknak keressen a Római 
városrészbe is közlekedni. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Ennek ismeretében a „B” határozati javaslatot 
teszem fel szavazásra. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
207/2018. (IV.19.) határozata 

a KNYKK Zrt. által működtetett 13-as jelű helyi buszjárat visszaállítására, 
a KNYKK Zrt. költségkimutatásának megismerésére 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „13”-as jelű helyi autóbuszjárat 
visszaállítását nem támogatja, egyben felkéri a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
  a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:  a határozat közlésére: 2018. április 27. 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A jegyzőkönyv hitelességéért kérek gombot nyomni és jelezni. Igen. 
Képviselő úr! A „B” változatról szavaztunk. Akkor ön a „B” változatot 
szavazta meg. Jó. Köszönöm. A jegyzőkönyv kedvéért.  
 

55. Javaslat a Tömegsport telep üzemeltetésére vonatkozó szerződés 
felülvizsgálatára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

Gombos István alpolgármester: 
 
A következő napirend, javaslat a Tömegsport telep üzemeltetésére 
vonatkozó szerződés felülvizsgálatára. „A” és „B” határozati javaslat áll 
rendelkezésre. 
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Az „A”-t teszem fel szavazásra! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
208/2018. (IV.19.) határozata  

a Tömegsport telep üzemeltetésére vonatkozó szerződés felülvizsgálatára 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja a DVG Zrt. javaslatát 
és a továbbiakban is hatályában fenntartja a DVG Zrt.-vel 2013.02.01. napján a 
dunaújvárosi Tömegsport telep (futófolyosó, birkózócsarnok, bitumenes 
kézilabda pálya, 1 db öltöző, 2 füves futballpálya, 2 salakos futballpálya) 
vonatkozásában kötött, többször módosított üzemeltetési szerződést ismételten 
módosítja, miszerint az őrzés 2017. október 15. napjától csak a tömegsport telep 
alábbi létesítményeire: 
- bitumenes kézilabda pályára, 
- 2 füves futballpályára, 
-1 salakos futballpályára terjed ki, a fennmaradó területet a Dunaújvárosi Modern 
Városok Program keretében az 1394/2016. (VII.21.) Kormányhatározat 6.c.) 
pontjában nevesített „Radari sporttelep fejlesztés” című projekt keretében az, 
Atlétikai létesítmények fejlesztése, a Küzdősport Csarnok fejlesztése, valamint a 
Labdarúgó létesítmények fejlesztése kivitelezési munkálatainak elvégzésére 
céljából létrejött vállalkozási szerződések alapján végzi. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert határozat 

közlésére és felhatalmazza a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás 
aláírására. 

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

vezérigazgatóját a határozat mellékletét képező szerződésmódosítás aláírására. 
 

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

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

                        - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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56. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat között fennálló haszonkölcsön szerződés 3. 
számú módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Bondor Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régióvezetője 

                    Pataki Gergely, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat régió 
 ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat között fennálló 
haszonkölcsön szerződés 3. számú módosítására.  
 
Aki egyetért vele, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

209/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és 

a Magyar Máltai Szeretetszolgálat között fennálló 
haszonkölcsön szerződés 3. számú módosításáról  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, belterület 

730/2/A/25 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a Lajos király krt. 
10. szám földszintjén található, kivett üzlethelyiség megnevezésű 75 m2 
nagyságú ingatlan vonatkozásában 2015. május 04-én létrejött haszonkölcsön 
szerződés 4. pontját úgy módosítja, hogy felek a szerződést 2015. május 01. 
napjától 2019. április 30. napjáig kötik. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező haszonkölcsön 
szerződés 3. számú módosításának aláírására, és a közzétételre az ingyenes 
használat miatt Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 
önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete rendelkezései szerint.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

                        - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
57.  Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 és 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott 

kivett beépítetlen megnevezésű ingatlanok hasznosítására (Somogyvári 
Ákos kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Somogyvári Ákos kérelmező 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirend, javaslat a dunaújvárosi 2976/36 és 2976/38 
helyrajzi számon nyilvántartott kivett beépítetlen megnevezésű ingatlanok 
hasznosítására Somogyvári Ákos kérelme alapján. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

210/2018. (IV.19.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/36 és a 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott kivett 

beépítetlen megnevezésű ingatlanok hasznosítására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy pályázati úton 

értékesíteni kívánja az alábbi ingatlanokat az alábbiak szerint: 
- dunaújvárosi 2976/36 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 3.000 
m2 nagyságú ingatlan, kikiáltási ár: bruttó 15.240.000,- Ft, az E.ON 
Áramhálózati Zrt. szolgalmi joga terheli; 
- dunaújvárosi 2976/38 hrsz.-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2.000 
m2 nagyságú ingatlan, kikiáltási ár: bruttó 10.160.000,- Ft. 

 
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 
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                        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2018. április 27. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
58. Javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 és a 87/5/A/41 helyrajzi számon 

nyilvántartott, egyéb helyiség megnevezésű, természetben a Dunaújváros, 
Október 23. tér 8. és 9. szám alatt található ingatlanok hasznosítására 
(Regionális Térségfejlesztési Kft. kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

A következő napirend, javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 és a 87/5/A/41 
helyrajzi számon nyilvántartott, egyéb helyiség megnevezésű, 
természetben a Dunaújváros, Október 23. tér 8. és 9. szám alatt található 
ingatlanok hasznosítására a Regionális Térségfejlesztési Kft. kérelme 
alapján. 
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, szavazzon igennel! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
211/2018. (IV.19.) határozata 

 a dunaújvárosi 87/4/A/41 és a 87/5/A/41 helyrajzi számon nyilvántartott, 
egyéb helyiség megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Október 23. tér 

8. és 9. szám alatt található ingatlanok hasznosításáról 
(Regionális Térségfejlesztési Kft. kérelme) 

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

Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képezi a dunaújvárosi 
87/4/A/41 hrsz. alatt nyilvántartott, egyéb helyiség megnevezésű, 116 m² 
nagyságú, természetben Dunaújváros Október 23. tér 9. földszintjén található, 
valamint a 87/5/A41 hrsz. alatt nyilvántartott, egyéb helyiség megnevezésű, 116 
m² nagyságú, természetben Dunaújváros, Október 23. tér 8. földszintjén található 
helyiségeket mindösszesen 32.480.000,- Ft kikiáltási áron, nyilvános pályázati 
úton kívánja, értékesíteni azzal, hogy a pályázati felhívásban szerepelnie kell 
annak a kitételnek, miszerint a Magyar Államot az ingatlanokra elővásárlási jog 
illeti meg, így a nyertes ajánlattevővel megkötött adásvételi szerződés azt 
követő napon lép hatályba, hogy az ingatlanokra elővásárlásra jogosult lemond 
elővásárlási jogáról, vagy a nyilatkozattételi határidő lejár. A vételáron felül a 
nyertes pályázót terhelik a forgalmi értékbecslés költségei.  
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 
mellékletét képező pályázati kiírást, egyúttal utasítja a polgármestert a pályázati 
kiírásnak a Dunaújváros című lapban való megjelentetéséhez szükséges 
intézkedések megtételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a pályázati kiírás megjelentetésére: 2018. április 27. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
59. Javaslat a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és 2976/44 helyrajzi számon 

nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

A következő napirend, javaslat a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 
2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi Ipari 
Parkban található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelésére. Aki a határozati javaslatot támogatja, az kérem, jelezze! 
Bocsánat! Hingyi képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Szeretném bejelenteni 
érintettségemet e tárgykörben. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr, és akkor a határozati, így van, és a határozati 
javaslatról szavazunk most. Aki támogatja, kérem, jelezze! Bocsánat! Jó. 
Tisztelt Képviselő-társak! 
 
Aki elfogadja a kizárást, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Hingyi László képviselőt a „Javaslat a dunaújvárosi 
2976/8, 2976/43 és 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi 
Ipari Parkban található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére” 
című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból – mellette szavazott 6 
fő (Cserni Béla, Gombos István, Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Sztankovics László), ellene szavazott 2 fő (Iván László, Pintér Attila), tartózkodott 1 
fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Hingyi László), távol lévő 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – nem zárja ki 
és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
212/2018. (IV.19.) határozata 

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján 
a határozathozatalból történő kizárásáról 

  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Hingyi László képviselő személyes 
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a dunaújvárosi 
2976/8, 2976/43 és 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi 
Ipari Parkban található ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére” 
című előterjesztés határozati javaslatára történő szavazásból Hingyi László 
képviselőt nem zárja ki. 
  
Felelős:         a polgármester 
Határidő:       azonnal 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönöm. A közgyűlés nem fogadta el, képviselő úr. Tehát szavazhat. 
 
És akkor így a határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
213/2018. (IV.19.) határozata 

a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és a 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, 
természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlanok 

értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/8, 2976/43 és 
a 2976/44 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlanok értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja. A pályázati kiírásra 1 db pályázat érkezett. 

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

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

Nyertes pályázó  Vételár (vételi 
ajánlat) 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Északi Ipari 

Park 

a dunaújvárosi 2976/8 
hrsz.-ú, belterületi, kivett 
irodaépület és udvar 
megnevezésű, 9825 m2 
nagyságú ingatlanból 5939
m2 nagyságú, a 
dunaújvárosi 2976/44 hrsz.-
ú, belterületi, kivett egyéb 
épület és udvar 
megnevezésű, 3039 m2 
nagyságú ingatlanból 847 
m2 nagyságú 
ingatlanrészekből, továbbá 
a dunaújvárosi 2976/43 
hrsz.-ú, belterületi, 3000 m2
nagyságú ingatlanból 
telekalakítást követően 
kialakított 2976/43 hrsz.-ú 
ingatlan 

9786 m2 Hingyi Lászlóné  39.144.000,- 
Ft+Áfa 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

nyertes pályázó jogi képviselője által elkészített adásvételi szerződés aláírására a 
jogerős telekalakítást és az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását 
követően, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.  

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                         a polgármester  
                       - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  

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

               - a szerződés aláírására: a jogerős telekalakítást követő 
                          30 napon belül 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

És akkor átadom a helyet polgármester úrnak. 
 
(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 10:02 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
60. Javaslat a dunaújvárosi 372/19 hrsz. alatt nyilvántartott – több művelési 

ággal érintett -, 109 ha 8.204 m2 nagyságú ingatlanból kialakítandó, 
372/210 hrsz.-ú, kivett telephely megnevezésű, természetben a 
Dunaújváros, Alsó Duna-parton található ingatlanrész értékesítésére 
vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

És ezt el is fogadtuk? Jó. A következő napirendi pont a dunaújvárosi Alsó 
Duna-parton található ingatlanrész értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelése. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

214/2018. (IV.19.) határozata 
a dunaújvárosi 372/19 hrsz. alatt nyilvántartott – több művelési ággal érintett –, 

109 ha 8.204 m2nagyságú ingatlanból kialakítandó, 372/21 hrsz.-ú, kivett 
telephely megnevezésű, természetben a Dunaújváros, Alsó-Dunaparton található 

ingatlanrész értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 372/19 hrsz. alatt 
nyilvántartott – több művelési ággal érintett –, 109 ha 8.204 m2nagyságú ingatlanból 
kialakítandó, 372/21 hrsz.-ú, kivett telephely megnevezésű, természetben a 
Dunaújváros, Alsó-Dunaparton található ingatlanrész értékesítésére kiírt nyilvános 
pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítja, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 
                
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                  számított 8 napon belül  
 
61. Javaslat az ételláda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról szóló 

43/2018. (I.25.) határozat határidejének módosítására 
Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Ételláda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról szóló januári 
határozatunk határidejének módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
215/2018. (IV.19.) határozata 

 ételláda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról szóló 
43/2018. (I. 25.) határozat határidejének módosítására 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ételláda elhelyezése feltételeinek 
megtárgyalásáról szóló 43/2018. (I.25.) határozat 3. pontjának határidejét 2018. 
április 13-ról 2018. december 28-ra módosítja.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   2018. december 28. 
 
62. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

adóztatási tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a jegyző 
Meghívott:  Bata János könyvvizsgáló 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm tiszteltettel a város könyvvizsgálóját, Bata János urat. Rátérünk 
a következő napirendi pontra, Dunaújváros Önkormányzata tavalyi 
adóztatási tevékenységéről szóló beszámolóra. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

216/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi adóztatási 

tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a 2017. évi adóztatási 
tevékenységről szóló beszámolót és az abban foglaltakat a határozat melléklete 
szerinti tartalommal elfogadja. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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63.  Javaslat a 2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és éves 
összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont belső ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló 
ellenőrzési jelentés elfogadása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
217/2018. (IV.19.) határozata 

2017. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentés és 
éves összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező, 2017. 
évben végzett pénzügyi-gazdasági ellenőrzésekről szóló ”Éves ellenőrzési jelentés 
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentés” című beszámolót elfogadja. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
64.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kálmán András polgármester úr elhunyta miatt az ügyrendi bizottságba 
egy új külsős szakértőt kell választanunk. A delegáló párt javaslata, az 
MSZP javaslata alapján Kárpáti Gábort indítványozom, hogy Kárpáti 
Gábor urat a közgyűlés válassza meg. Osztályvezető úr! Kérném, hogy a 
Kárpáti úr is jöjjön holnap 11 órakor. Jó. Köszönöm. 
 
Aki támogatja, - már ha elfogadtuk, természetesen - az legyen kedves 
igennel szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

218/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ügyrendi, Igazgatási és 

Jogi Bizottsága új nem képviselő bizottsági tagjának megválasztására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – dr. Kálmán András nem 
képviselő bizottsági tag elhunytára tekintettel – az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság nem képviselő bizottsági tagjának 2018. május 2. napjától Kárpáti 
Gábort megválasztja. 

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

ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott 
Kárpáti Gábortól az előírt esküt vegye ki. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2018. április 19. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Kárpáti Gábor figyelmét, 
hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától számított 30 napon belül az 
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott köztartozásmentes 
adatbázisba, és adatbázisba történő felvételére irányuló kérelme benyújtásának 
hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a képviselő-testületnél igazolni az 
adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: - az adatbázisba történő felvételre irányuló kérelem benyújtására: 
                  2018. május 18. 
               - az adatbázisba történő felvétel megtörténtének igazolására: 
                  2018. június 30. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság nem képviselő tagjának megválasztott Kárpáti Gábor figyelmét, 
hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2018. május 2. napjáig köteles 
eleget tenni, ellenkező esetben az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében foglaltak 
alapján ezen megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 2. 

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

határozattal megválasztott nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság összetételében bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
                a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2018. május 31. 

 
65. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 

Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycserére 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm. A Fidesz dunaújvárosi szervezetének elnökeként 
indítványozom, hogy a közgyűlés Törő Lajost hívja vissza a 
városüzemeltetési bizottság külsős tagságából. És május 2-ai naptól 
Gyöngyösi Ádám urat a bizottság nem képviselő tagjának válassza meg a 
közgyűlés. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
219/2018. (IV.19.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Városüzemeltetési, 
Környezetvédelmi és Turisztikai Bizottságában történő személycseréről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Törő Lajost, a városüzemeltetési, 

környezetvédelmi és turisztikai bizottság nem képviselő tagját a bizottsági 
tisztségéből 2018. április 30. napjával visszahívja, 2018. május 2. napjától 
Gyöngyösi Ádámot a bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 

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

városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztott Gyöngyösi Ádámtól az előírt esküt vegye ki. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:  
                a jogi és közgyűlési osztályvezető 
 Határidő: 2018. április 19. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a városüzemeltetési, 

környezetvédelmi és turisztikai bizottság nem képviselő tagjának megválasztott 
Gyöngyösi Ádám figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 
2018. május 2. napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben az „egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján ezen megbízatása e törvény erejénél fogva 
megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: 2018. május 2. 

 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a városüzemeltetési, 

környezetvédelmi és turisztikai bizottság nem képviselő tagjának megválasztott 
Gyöngyösi Ádám figyelmét, hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától 
számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 
köztartozásmentes adatbázisba, és adatbázisba történő felvételére irányuló 
kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a 
képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                          a jegyző 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a jogi és közgyűlési osztályvezető 

Határidő: - az adatbázisba történő felvételre irányuló kérelem benyújtására:  
                          2018. május 18. 
               - az adatbázisba történő felvétel megtörténtének igazolására: 
                          2018. június 30. 
 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a tisztségéből visszahívott 

Törő Lajos nem képviselő bizottsági tag figyelmét, hogy „az egyes 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. törvény 5. § (1) 
bekezdés b) pontjában foglaltak alapján vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségének 2018. május 15. napjáig tegyen eleget. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztályvezető 
Határidő: 2018. május 15. 

 
 



120 
 

6.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
megválasztott nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával kapcsolatos és 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a bekövetkezett változásokat a 
Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a személyügyi és működtetési osztályvezető 
               a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2018. május 31. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérem, osztályvezető úr, akkor az eskütétel előkészítését holnap délelőtt 
11 órára! 
 

66. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 
elindítására az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által 
határolt területén 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Három felvett sürgősségi napirendre térünk át. A megválasztott bizottsági 
tagoknak gratulálok, és eredményes munkát kívánok. Településrendezési 
eszközök módosítása Építők útja – Béke tér – Hunyadi út – Vasmű út által 
határolt területen. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

220/2018. (IV.19.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról 
az Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által határolt területén 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a cél, hogy az 

élményfürdőhöz és az uszodához kapcsolódó turisztikai fejlesztés kiemelt 
önkormányzati beruházás legyen. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy az 
Építők útja – Béke tér – Hunyadi J. u. – Vasmű út által határolt területen a 
településrendezési eszközök módosuljanak. 

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

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési 
terveinek a 2. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2018. május 31. 

      - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
        egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

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

településrendezési eszközök 2. pont szerinti módosításának költségeinek 
fedezetére – a 2018. évi költségvetési rendelet 5. melléklet, 1. Városfejlesztés- 
és rendezés, dologi kiadások sorának terhére - tervezési szerződést kössön - 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a 
tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 31. 

 
67. Javaslat CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. 

részére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Busi Éva ügyvezető, Energo-Hőterm Kft. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szén-dioxid kvóta vásárláshoz forrás biztosítása az Energo-Hőterm Kft. 
részére. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
221/2018. (IV.19.) határozata  

CO2 kvóta vásárláshoz forrás biztosítására az Energo-Hőterm Kft. részére 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Energo-Hőterm 
Kft. (az önkormányzat és az Energott Kft. a társaságnak 50%-50% -ban 
tulajdonosa) CO2 kvóta vásárlása tárgyban írt tájékoztató levelét, mely szerint a 
működést biztosító 20.245 kvótamennyiség megvásárlásához szükséges 80-90 
millió forint fedezettel nem rendelkezik. 

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

kvótavásárlására 50 millió forint keretösszeget biztosít és átutal a társaság 
ERSTE Bank: 11600006-00000000-16235407 számú bankszámlájára jelen 
határozat alapján, azt követő munkanapon, hogy az Energo-Hőterm Kft. hitelt 
érdemlően, banki kivonattal igazolja, hogy az Energott Kft. a fizetési 
kötelezettség ráeső részét átutalta az Energo-Hőterm Kft. számlájára. Az 
Energo-Hőterm Kft. a kvóta vételára 50%-a és a fenti keretösszegnek a 
különbözetét átutalja 8 napon belül az önkormányzat elszámolási számlájára, 
csatolva a kifizetés napján érvényes tőzsdei és euró árfolyam alapján végzett 
számításokat. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet 5.b melléklet általános tartalék során 50.000.000,-Ft 
összegben forrást biztosít. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről a 2. pontban megjelölt időpontig, egyúttal 
felkéri a polgármestert jelen határozat közlésére. 

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

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

3. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért: 
      a jegyző 
    - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
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68. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetője 
megbízatása meghosszabbítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Szennyvíztisztító Kft. ügyvezető megbízása. Üdvözlöm Konstantin Mihály 
urat. Bocsánat! Igen. Az előbb még máshol ült az ügyvezető úr.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

222/2018. (IV.19.) határozata 
a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. ügyvezetője 

megbízatása meghosszabbításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Konstantin Mihálynak a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) vezető 
tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2018. május 01. napjától 2018. 
június 30. napjáig Konstantin Mihályt bízza meg a társaság ügyvezetői 
feladatainak ellátásával, bruttó 250.000,- Ft/hó megbízási díj ellenében. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és felhatalmazza a 
jelen határozat mellékleteként előkészített megbízási szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
               a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

               - a megbízási szerződés aláírására: a határozat közlésétől számított 
                          15 napon belül 
               - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat közlésétől 
                          számított 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
A közgyűlés támogatta és megbízta Konstantin Mihály urat vezetői 
megbízásának lejárta miatt 2018. május 1-től június 30-ai napig. Rátérünk 
a kérdésekre. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Ez 
az év Újtelep területén nagy beruházást hajtunk végre, ugye most a 
Venyimi útnak a felújítása történik. De szeretném kérni a 
városüzemeltetési irodát, hogy a tavalyi évben ugye ezen a területen az 
én választókörzetemben a járdák felújítása, a járdák készítése elmaradt. 
Én nagyon szeretném kérni, hogyha lehetne folytatni a Szabadság út 
páratlan oldalát és a páros oldalát a 32-től, hogy a Szabadság útnak a 
járdáinak a felújítását a meglévő keretből lehetőség szerint, és ugyanez a 
Mátyás király utcában. Tudomásul veszem azt, hogy tavaly sok pénzt 
költöttünk el a Venyimi út tervezésére meg a többire, de az idén kéne 
folytatni. Mert azt gondolom, hogy a Szabadság út nagyon szépen meg 
lett csinálva, és a Béke városrészben jó pár járda fel lett újítva, ennek a 
folytatása a Béke városrészben történjen meg. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Hingyi képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Arra szeretném felhívni a figyelmet, 
hogy a Vízimolnár útja és a Mikszáth utca folytatásában volt ott valamikor 
régen egy híd. Ez a temetőhöz vezet föl az egyik oldalról a patak partjáról 
a másikra, valamikor a víz elmosta, a pillérek még ott állnak. Nagyon sok 
lakó megkeresett mind a két körzetből ez ügyben, hogy szeretnék kérni 
visszaállítani. Idős emberek laknak ott, sokat járnak át a temetőbe, a 
buszhoz is, hogy meg tudják közelíteni, hogy egy acélhidat, amit itt a 
pataknál csináltak a horgászbolt mögött, egy ilyen vasszerkezetit. Nagyon 
szeretném kérni, mert most úgy járnak át, hogy egy kötél ki van kötve, és 
a part elég csúszásmentes, és tényleg kint voltunk a helyszínen képviselő-
társammal, a Tóth Kálmánnal, mind a kettőnket érinti a terület. Ott voltak a 
lakók is, és nagyon szeretném… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
És ez balesetveszélyes is. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
És szeretnénk ezt megcsináltatni. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Osztályvezető úr! Ezt kérném tisztelettel holnapi napon a Tóth Kálmán 
képviselő úr, illetve a Hingyi képviselő úr kérését indítsuk el mármint a 
megoldás irányába! Lőrinczi képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Még van, bocsánat, polgármester úr. Elnézést! Szintén szeretném, a 
Páskom utca 5. előtt jelezték, hogy valamikor ott az egész utcát felújították 
a járdát, de pont ez a ház előtt nincs megcsinálva se a gépkocsi 
bekötőút… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez így igaz, mert ezzel a levéllel én is találkoztam. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
… se a járda, és amit még hozzátett az ott lakó a 3. és az 5. között van 
egy felvezető út ugye a Frangepán utca sarkáig, és ott nincs gyalogjárda. 
Tehát megszűnt ott. Igaz, hogy magas ott a part, télen viszont nagyon 
veszélyes, mert csúszik ott az út, és gyalogos közlekedés van, tehát 
veszélyes a közlekedés. Mindenféleképpen a gyalogjárda utat ki kéne 
építeni. Tehát ez egy fontos dolog, ott nagyon sok lakó megkeresett ez 
ügyben. Ami még nagyon fontos, évekkel ezelőtt már beadtam 
közgyűlésen, hogy a 6-os út túlsó felén lévő telkek, gazdák, a Kajszi, a 
Barackos… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezt szerettem volna mondani, ha most nem mondja. Megállt a folyamat, 
ezt elindítottuk, a DVG Zrt.-től vár a városüzemeltetés árajánlatot. 
Beékezett a Kajszi utcára az árajánlat? Vezérigazgató-helyettes úr!  
 

Hingyi László képviselő: 
 
Valamelyikre úgy tudom, hogy be. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Beérkezett? Jó. Akkor holnapi napon indítsuk el a Kajszi utca felújítását, 
háromszázan írták alá a levelet. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
De még hozzátenném, hogy volt egy ilyen kérvényem is, hogy világítást is 
kérnék, ha mást nem, minden második oszlopra, mert nagyon sokan már 
kint laknak, és azon az úton, ösvényen elég nehéz hazamenni. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Haladjunk step by step. Tehát egy kicsit lépésenként azért, képviselő úr, 
annak nyilván az első problémával én magam is szembesültem, ennek 
nyilván, amit ön mond, jogos, de ennek azért nézzük meg a költségvetési 
oldalát, előbb az út legyen normális. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Igen, az útról tudok, azért mondtam én is. Elnézést, de én pont a világítást 
szerettem volna csak mondani, mert az útnak tudom, hogy hogyan. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Igen, csak azt külön meg kell terveztetni, ugye annak vannak szakmai 
előírásai, ha jól feltételezem. Jó. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
A másik, szintén ez még a Táborálláson lévő utcáknak a világítása, tehát 
itt a Butykos közben is már többször kértem a közgyűlésen, hogy a lakók 
azóta is kérik, hogy ott sincs még megoldva… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Milyen? Butykos köz? Mesés neve van. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Úgyhogy van ott még több ilyen utca. És ezen kívül még a lakók 
panaszára szeretnék hivatkozni. Szintén megkerestek, hogy nagyon sok 
önkormányzati telek van, majdnem úgy mondhatom, hogy ilyen 
hajléktalanok szemétben élnek, és az ő életüket zavarja, tehát olyan 
körülmények között laknak, hogy se egy normális illemhely nincs nekik 
csinálva, odahordanak mindenféle szemetet. Ott elég bűzt áraszt az ott 
lakóknak, akik normálisan házakban szeretnének élni. És szeretnék, 
hogyha ezt az önkormányzat megvizsgálná ezeket a területeket. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Ezt ki nevezte el Butykos köznek? Ja, hogy mi magunk? 
Óriási.  
 

Hingyi László képviselő: 
 
Van ott Ivó utca, Butykos köz, Csabagyöngye. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Az Ivó, az rémlik. Igen. A Csabagyöngye megy a Butykosba. Igen. 
Stimmel. Lőrinczi képviselő úr! Próbáljon meg összegezve, tehát hány 
lámpáról és hány szemetesről van szó, úgy egyszerűsíti mindenkinek az 
idejét meg az energiáját. Parancsoljon! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Polgármester Úr! A munkámat végzem…  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Természetesen, csak próbálja meg szummában elmondani. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
… és szeretném azt végigmondani, amivel a választók megbíztak. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez természetes, csak legyen lényegre törőbb! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Polgármester Úr! Összeírtam. Igen.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kössz! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
A következő néhány téma az, amivel közvetlenül megkerestek a 
választók. Az egyik a Felső Duna-parti sétányon végeztünk fejlesztést, 
felújításokat, csővezetékeknek a fektetését. Ugyanakkor az ott lévő 
padoknak a pótlása, javítása, visszahelyezése, a munkálatok során 
kikerült padok pótlása, visszahelyezése nem történt meg, és ugyanez 
vonatkozik egyébként a szemetesek pótlására, javítására, illetve 
visszahelyezésére, ezek különösen hiányoznak onnan. A kátyúknak a 
javítását kérték lakók tőlem a Széchenyi István utcában, volt Gorkij 
utcában. A Batsányi utcában a száraz ágak, nyilván kizárólag a száraz 
ágak visszavágását kérte az egyik lakó, ezt kérném megvizsgálni, illetve 
megvalósítani. A másik, a felső-dunaparti játszótéren az egyik lakó kérte a 
homok felfrissítését, illetve a padok esetlegesen szükséges javítását, 
illetve festését. Úgy tűnik, hogy vélhetőleg gördeszkások tették tönkre a 
Városháza téren, a pályázatból felújított Városháza téren az egyik 
téglafalat. Ennek a javítását szeretném kérni a városüzemeltetési 
osztálytól. Illetve jelenleg is folyik a Zöld Város projekt felújítás, ennek a 
Felső-Dunapartot érintő részén, részére vonatkozóan érkezett lakossági 
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panasz, amely arról szól, hogy sajnos a munkálatok végzése folyamán 
meglehetősen rossz állapotba került, nyilván nagy gépek mentek rá arra a 
területre, és ezért kátyússá vált gyakorlatilag az a rész. Van, ahol a 
betonjárda ment tönkre. Én arra szeretném majd felhívni a kivitelezőnek a 
figyelmét és így a városüzemeltetési osztálynak a figyelmét is, hogy a 
munkálatok elvégeztével a környezet helyreállítása, illetve ahol 
szükséges, az eredeti állapot helyreállítása történjen meg, illetve erre 
figyeljünk oda. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Megy ez, képviselő úr! Látja? Izsák bizottsági elnök úré a szó! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Programpontokba szedve 
három dologról szeretnék beszélni. Első, Latinovits utca, garázs shop. 
Ismét megjelentek az épületen belül, illetve a környékén a patkányok. 
Nagyon régóta húzódik ez a történet, szeretnénk most már végre 
megoldani, ezért szeretném kérni jegyző asszony segítségét ebben az 
ügynek, hogy vegyük föl újra a kapcsolatot a tulajdonossal, és ezt a torzót 
szüntessük meg, mert csak tényleg a patkányoknak egy fészek. Alapból 
volt, hogy beköltöztek hajléktalanok, szerencsére ők már onnan 
kiköltöztek, és az egész utcában lakókat és az ott lévő butikosokat nagyon 
zavarja a jelenléte ennek a torzónak. Második dolog. Meg szeretnék innen 
is nyugtatni mindenkit, többen is megkerestek, hogy micsoda fairtás folyik 
a városban. Hát, erről szó sincsen. Érintett vagyok én is, mert nagyon 
szépen és szakszerűen a DVG Zrt. és a megfelelő ágazatnak a 
munkatársai precízen, gyorsan visszavágták azokat a fákat, ahol ez 
indokolt volt. Baleset megelőzés, egy nagyobb viharnál többször is autókra 
estek ezek az ágak, és azért nem utolsó sorban pedig a lakóknak a 
biztonságát is veszélyezteti, illetve akik arra sétálnak. Tehát itt semmiféle 
fairtásról nincs szó, hanem visszavágásról van szó, és ez egy teljesen 
szakszerűen megesett dolog. A harmadik. Végül, de nem utolsó sorban, 
mint a sportbizottság elnöke, de itt már többen megelőztek, de nem baj, 
örülünk neki, mindenki örül, hogy ugye a Dunaújvárosi Egyetem felnőtt női 
csapata LEN Kupát nyert. Szeretnék én is gratulálni nekik, és 
csatlakoznék Hingyi képviselő úrhoz, hogy mindenképpen valamilyen 
jutalomban a város részesítse a csapatot, az edzőket, és aki dolgozott 
ezért a sikerért. Köszönjük még egyszer nekik, és gratulálunk! Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ugyanígy gondoltam magam is, már ami a jutalmazást érinti. Kérném 
szépen dr. Vántus Judit osztályvezető asszonyt, akinek gratulálok 
egyébként, mert ma van a születésnapja, - Isten éltesse, osztályvezető 
asszony -, tehát megkérném, hogy nézzük meg, hogy a LEN Kupa 
győztes női vízilabda csapat jutalmazására milyen jogi, nem anyagi, 
hanem jogi lehetőség van. Az anyagit meg biztosítsuk hozzá! Hozzászólás 
hiányában a nyílt ülést berekesztem. 1 perc múlva folytatnánk a zárt 



129 
 

üléssel. Kérem, frakcióvezető úr, hogy hívja be a képviselő-társainkat. Jó? 
Köszönöm. Csak a tévé leszerelése miatt. 

 
 

 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


