
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. május 17-ei 

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

1. Cserna Gábor polgármester 
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Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály 

osztályvezetője 
Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző 
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Engyel László gazdálkodási vezető ügyintéző 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Börcs-Bajnok Csilla számviteli vezető ügyintéző 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Bojér Éva személyügyi és működtetési osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
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Dr. Kovács Péter Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 
Hivatal hivatalvezetője 

Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója, Vasmű u. 41. 
Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 

Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója, Dunaújvárosi 
Partvédelmi Vállalat igazgatója 

Pintér Tamás országgyűlési képviselő 
 
 
A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Zelenka Lászlóné díjazott 
Molnár János díjazott, rendőr őrnagy 
Krasznay Éva díjazott, rendőr százados 
Megyeri Zoltán díjazott, c. tűzoltó zászlós, műszaki-biztonsági 

referens 
Hegedűs László Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség elnöke 
Suszter Tamás r. alezredes, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

kapitányságvezetője 
Dr. Varga Péter r. dandártábornok, Fejér Megyei Rendőr-

főkapitányság  
Koszi Ferenc Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület elnöke 
Kissné Fekete Éva Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Varga Anna Éva Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros igazgatója 
Kleinné Németh Judit Egészségmegőrzési Központ intézményvezetője 
Herczné Jankovics 
Gabriella 

Dunaújvárosi Óvoda intézményvezető helyettese 

Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője
habil dr. András István Dunaújvárosi Egyetem rektora 
Kiss Ádám Sándor Dunaújvárosi Egyetem kancellára 
Szemenyei István DKKA Nkft. ügyvezetője 
Konstantin Mihály DSZSZ Kft. ügyvezetője 
Rauf Norbert Innopark Nkft. ügyvezetője 
Posch Ferencné Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet gazdasági 

igazgatója 
Ferencz Kornél Dunanett Nkft. ügyvezető igazgatója 
Erős István KNYKK Zrt. képviseletében 
Bencsik István DUNANETT Nkft. igazgatója 
Oláh János Magyar Mentőszolgálat Alapítvány képviseletében 
Dr. Varga Balázs ügyvéd 
Bata János könyvvizsgáló 
Sági Péter DV N Zrt. vezérigazgatója 
Orgovány Zoltán Vasas Táncegyüttes Alapítvány képviseletében 
  
   

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

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Egy kis türelmet szeretnék kérni az 
ülésteremben, mert az ügyrendi bizottság elnöke, Tóth Kálmán képviselő 
úr igazoltan egy picit elkésett, és még a bizottságnak még egy rendkívüli 
ülést gyorsan meg kell tartania. Jó napot kívánok, tisztelt hölgyeim és 
uraim, még egyszer. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
májusi rendes ülését megnyitom. Megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes. Egy képviselő asszony, Nagy Zoltánné képviselő asszony 
igazoltan van távol. És átadnám a szót Németh Tünde sajtószóvivő 
asszonynak. 
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Meghívott Vendégek! A mai ülésen - 
rendhagyó módon – két díjat ad át Cserna Gábor polgármester úr. 
Elsőként a „Dunaújváros Ifjúságáért” díj következik. 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ifjúsági korosztály 
nevelésében, az ifjúságvédelemben, illetve a fiatalok számára nyújtott 
szolgáltatások szervezésében kiemelkedő munkát végző személyek és 
közösségek elismerésére alkotta meg a „Dunaújváros Ifjúságáért” díjat.  
Dunaújváros Közgyűlése az idei évben Zelenka Lászlóné részére 
adományozza az elismerést. 
 
Kérem, tapsolják meg a díjazottat! 
Kérem, hallgassák meg a díjazott méltatását! 
 
Zelenka Lászlóné a Fejér Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet 
dolgozójaként egész életét a gyermek- és ifjúságvédelemnek szentelte.  
Bár munkáltatója megyei intézmény volt, munkavégzésének helye 
Dunaújváros (és környéke) volt, ahol, mint nevelőszülői felügyelő 
tevékenykedett a családokhoz kihelyezett állami gondozott gyermekek 
körülményeinek ellenőrzésében. Ezen kívül – gyámhatósági megbízás 
alapján – ellátta az ún. védő- és óvóintézkedés alatt álló gyermekek 
felügyeletét is. Ez utóbbi tevékenysége során igyekezett a magatartási 
problémával küzdő kiskorúak életét helyes irányba terelni, a szülőket 
nevelési tevékenységükben segíteni. Számos esetben előfordult, hogy 
ezzel a munkával sikerült megakadályozni a gyermek családból történő 
kiemelését, azaz állami gondozásba vételét.  Zelenka Lászlóné munkáját 
mindvégig a gyermekek érdekében végezte. Hivatását lelkiismeretesen, 
nagy empátiával és rendkívül jó eredménnyel végezte. A gyermekek 
fejlődéséért, védelméért, neveléséért végzett elhivatott, több évtizeden 
keresztül végzett szakmai munkájának elismeréseként Dunaújváros 
Közgyűlése a „Dunaújváros Ifjúságáért díjat” tehát Zelenka Lászlóné 
részére adományozza. Felkérem, vegye át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Zelenka Lászlóné részére a díjat.  
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Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 
Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díjat a város 
közigazgatási területén dolgozó hivatásos állományú rendőrök, hivatásos 
tűzoltók és azon személyek, vagy közösségek elismerésére hívta életre, 
akik városunk közbiztonságáért kiemelkedő tevékenységet folytatnak. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az idei évben a 
„Dunaújváros Közbiztonságáért” díjat Molnár János rendőr őrnagy, 
Krasznay Éva rendőr százados, Megyeri Zoltán c. tűzoltó zászlós, 
műszaki-biztonsági referens, valamint a Dunaújvárosi Városvédő 
Polgárőrség részére adományozza. 

 
Kérem, tapsoljuk meg a díjazottakat! 
Kérem, hallgassák meg a díjazottak méltatásait! 
 
Molnár János rendőr őrnagy urat 1997. július elsején nevezték ki a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
Közrendvédelmi Osztály Őr- és Járőrszolgálati Alosztály hivatásos 
állományába, mint járőr. 2000 júniusa óta a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság Bűnügyi Osztály Vizsgálati Alosztályon vizsgálói feladatokat 
látott el, majd főnyomozói tevékenységet is folytatott 2005-től 2009-ig. 
2009-től megbízott alosztályvezető-helyettes, ebbe a beosztásba történő 
kinevezésére 2012-ben került sor. Az őrnagy úr előmenetele is mutatja, 
hogy a rábízott feladatokat, a kapott utasításokat, szolgálati megbízásait 
precízen, szakmai jártassággal és hozzáértéssel végzi, a megszerzett 
ismereteit a gyakorlatban szakszerűen alkalmazza. Tudásának, 
ismereteinek átadásával hatékonyan segíti az állományba kerülők 
asszimilációját, eredményes munkavégzését. Széles látókörrel bíró, 
tapasztalt munkatárs, aki az alárendeltségébe tartozók minőségi rendőri 
munka biztosítására, valamint az állomány vezetésére, irányítására nagy 
figyelmet fordít. Kimagasló szakmai tevékenysége és hivatástudata 
elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a „Dunaújváros 
Közbiztonságáért” díjat tehát Molnár János rendőr őrnagy úr részére 
adományozza. Kérem, vegye át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Molnár János részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Krasznay Éva rendőr százados asszonyt 2005-ben nevezték ki a Fejér 
Megyei Rendőr-főkapitányság Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
Igazgatásrendészeti Osztály hivatásos állományába, mint szabálysértési 
előadó. Az eltelt évek alatt előadói, majd kinevezett főelőadói 
beosztásokban bizonyította rátermettségét, alkalmasságát, illetve a 
rendőri hivatás iránti elkötelezettségét. A következetes, kiegyensúlyozott, 
szakmailag megalapozott, lojális munkavégzés jellemzi. Az 
igazgatásrendészeti szakterületen megszerzett több éves tapasztalatával, 
a pontos és kiemelkedő munkavégzésével hatékonyan járul hozzá a város 
közbiztonságának fenntartásához, ezáltal a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság eredményességéhez is. Példaértékű és kimagasló 
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szakmai tevékenysége elismeréseként Dunaújváros Közgyűlése a 
Dunaújváros Közbiztonságáért díjat Krasznay Éva rendőr százados 
asszony részére adományozza. Felkérem, vegye át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Krasznay Éva részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

Megyeri Zoltán címzetes tűzoltó zászlóst ’97-ben nevezték ki a 
Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába. A 
kezdetektől Dunaújvárosban teljesít szolgálatot. A beosztotti, 
gépjárművezetői feladatkörből tanulással, szorgalommal került a műszaki-
technikai referensi munkakörbe. Szolgálati feladatai ellátása 
szempontjából szükséges szakmai ismeretekkel rendelkezik, gyakorlati 
munkája kiemelkedő, tapasztalatával, szorgalmával, balesetmentes 
szolgálatellátásával példát mutat a fiatalabb generációnak. Az ő 
felelősségi körébe tartozik a tűzoltó gépjárművek megbízható műszaki 
állapotának felügyelete, ellenőrzése, szükséges eszközök megfelelő 
műszaki állapotának fenntartása. Pontos, előrelátó munkájának 
köszönhetően a kimagasló szinten karbantartott eszközök is biztosítják, 
hogy veszélyhelyzetben gyors és megfelelő segítséget nyújthassanak. 
Megyeri Zoltán címzetes tűzoltó zászlós jelenleg a Nemzeti Közszolgálati 
Egyetem hallgatója katasztrófavédelmi és műveleti szakon. Felsőfokú 
állami és szakmai végzettsége megszerzésének várható ideje 2018 
júniusa. A tanulmányok, ismereteinek bővítése lehetővé teszik, hogy 
munkáját még magasabb színvonalon láthassa el, ezzel is szolgálva 
Dunaújváros biztonságát. Dunaújváros Közgyűlése a hivatásos tűzoltóság 
állományában végzett kiemelkedő helytállása és példaértékű szakmai 
tevékenységének elismeréseként a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díjat 
tehát Megyeri Zoltán címzetes tűzoltó zászlós úr részére adományozza. 
Kérem, vegye át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta Megyeri Zoltán részére a díjat.  
 

Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

A Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség immár 25 éve alakult azzal a 
céllal, hogy megőrizze és javítsa a város közbiztonságát, fokozza a 
városlakók biztonságérzetét. Önkéntes tevékenységükkel a 
szabadidejükben óvják, vigyázzák a várost úgy nappal, mint éjszaka. A 
mindennapos őrjáratokon túl a lakók biztonságtudatos szemléletformálását 
is fontosnak tartják. Ennek egyik legfontosabb eleme a SZEM-mozgalom 
(azaz Szomszédok Egymásért Mozgalom) életre hívása, melynek 
keretében a lakóközösségek szolidaritásának, egymásra figyelésének 
tudatosításával is hozzájárulnak az emberek biztonságához. Felhívják a 
polgárok figyelmét a felelős, körültekintő magatartásra, vagyonvédelemre. 
Ebben pedig közvetlenül is segítik a lakókat, így például az önkormányzat 
által biztosított ablakriasztók felszerelésével. A polgárőrök intelmeinek 
betartásával, egymást segítve, egymással kommunikálva erősödhetnek a 
lakóközösségek. 2014-től már Újtelep területén is végzik a járőrözést. 
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Munkájuk során folyamatosan együttműködnek a rendőrséggel és állandó 
résztvevői a városi rendezvényeinkknek is. A bajtársias csapatot sokáig 
Kertes József vezette, akinek sajnálatos elhunytát követően Hegedűs 
László vette át a vezetői tisztséget. Dunaújváros Közgyűlése a több 
évtizeden át a városlakók biztonságáért végzett áldozatos tevékenységük 
elismeréseként a „Dunaújváros Közbiztonságáért” díjat a Dunaújvárosi 
Városvédő Polgárőrség részére adományozza. Felkérem elnök urat, 
vegye át az elismerést! 
 

Cserna Gábor polgármester átadta a Dunaújvárosi Városvédő Polgárőrség elnöke, 
Hegedűs László részére a díjat.  

 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő: 
 

A díjak átadását követően önkormányzatunk nevében ünnepi 
pohárköszöntőre invitálom önöket a közgyűlési terem előtti aulába, ahol a 
díjazottak tiszteletére Izsák Máté szakbizottsági elnök úr mond köszöntőt. 
Kérem, tehát fáradjanak az aulába! 

 
Szünet 
Szünet után: 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Rátérünk a napirendek megtárgyalására, egész 
pontosan a napirend elfogadására. Indítványozom kettő sürgősségi 
napirend felvételét, ha és amennyiben az érintett bizottságok tárgyalták a 
napirendet. Kérdezem elnök urat, Tóth Kálmán elnök urat, hogy a 
tankerülettel összefüggő napirendet tárgyalták-e. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Igen, tárgyaltuk. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Gazdasági bizottság! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tárgyalta a bizottság mindkét 
anyagot. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Oktatási bizottság! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tárgyalta, és elfogadta. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Akkor indítványozom, hogy a nyílt ülés 66. napirendi 
pontjaként tárgyaljuk meg. 
 
Aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Székesfehérvári Tankerületi 
Központtal kötött vagyonkezelési szerződés és a 812/2017. (XII.14.) határozat 
módosítására” című előterjesztést nyílt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Nagy Zoltánné) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
236/2018. (V.17.) határozata 

„Javaslat a Székesfehérvári Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 
szerződés és a 812/2017. (XII.14.) határozat módosítására” című előterjesztés 

sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 17-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Székesfehérvári Tankerületi Központtal kötött 
vagyonkezelési szerződés és a 812/2017. (XII.14.) határozat módosítására” című 
előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 66. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom, hogy a zárt ülés 3. napirendi pontjaként vegyünk föl egy 
sürgősségi indítványt, javaslat „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” 
adományozása. Az indoka, hogy az intézményvezető későn nyújtotta be a 
kérelmét, így az érintett kolléga, aki egyébként pedagógus kolléga 
nyugdíjba megy, nem kaphatta volna meg a rendelet szerint, de úgy 
érzem, hogy abszolválható egyértelműen az intézményvezető kérése.  
 
Aki elfogadja a zárt ülésen való tárgyalást, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
237/2018. (V.17.) határozata 

„Javaslat „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” adományozására” című 
előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 17-ei zárt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” 
adományozására” című előterjesztést a közgyűlés a zárt ülés 3. napirendjeként 
felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom megyei főkapitány úr kérésére, aki hivatalos ügyből 
kifolyólag a napirendjének megtárgyalása után folytatná napi munkáját egy 
másik helyszínen, és föl kell érnie a fővárosba, Budapestre, hogy az 5. és 
6. helyen, a nyílt ülés 5. és 6. helyén megjelölt napirendeket a közgyűlés 
3. és 4. napirendi pontként, tehát a rendeletek megtárgyalása előtt vegye 
be a nyílt ülés tárgysorozatába.  
 
Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 5. és 6. napirendi 
pontokat a nyílt ülés 3. és 4. napirendi pontjaként – mellette szavazott 14 fő (Barta 
Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

238/2018. (V.17.) határozata 
a nyílt ülés meghívója szerinti 5. és 6. napirendi pontok 

a nyílt ülés 3. és 4. napirendi pontjaként történő megtárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. május 17-ei 
nyílt ülés meghívója szerinti 5. napirendi pontot, melynek címe „Javaslat a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 
2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadására” a nyílt ülés 
3. napirendi pontjaként, valamint a nyílt ülés meghívója szerinti 6. napirendi pontot, 
melynek címe „Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2017. augusztus 2. napján létrejött 
megállapodás módosítására” a nyílt ülés 4. napirendi pontjaként tárgyalja. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Akkor így a nyílt ülés teljes egységes szerkezetéről, tárgysorozatáról 
szavazunk. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
239/2018. (V.17.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának 
elfogadására 
 

4. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között 2017. augusztus 2. napján létrejött megállapodás 
módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 

 
7. Javaslat a női LEN Kupa győztes Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK GRAPHICS 

felnőtt női vízilabda csapat sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazására 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 
elfogadására 

 
9. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben indítandó 

csoportok számának meghatározására, átszervezésére  
 

10. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 
 
11. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai 

asszisztens álláshely engedélyezésére 
 

12. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés 
és a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 
439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 

 
13. Javaslat a Vasas Táncegyüttes támogatására, ennek kapcsán a költségvetési 

rendelet módosítására, és szerződéskötésre a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal 
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14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet között a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet 
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötésére 

 
15. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Majorosi 

Emese útiköltségének megtérítésére 
 
16. Javaslat a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval megbízási 

szerződés megkötésére 
 

17. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi 
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 

 
18. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására 

vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
 

19. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXIX. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 

 
20. Javaslat óvodatej programban való részvétel jóváhagyására 

 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-III. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
 

22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2018. (I.25.) határozata 
6. pontjának végrehajtására 

 
23. Javaslat a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című felhíváson való indulásról és a konzorciumi megállapodás aláírására 
 
24. Javaslat a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 

című projekt megvalósításához szükséges üzleti terv elkészítéséhez forrás 
biztosítására 

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

együttműködési konzorciumából történő tag kilépésére irányuló megállapodás 
aláírására 
 

26. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz 
Közösségi felmérésre, Közösségi beszélgetések és interjúk lebonyolítására, 
valamint Helyi Cselekvési Terv elkészítésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra 
beérkezett ajánlatok elbírálására 

 
27. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 

vonatkozó pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos döntés 
meghozatalára  

 
28. Javaslat a Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására 

vonatkozóan kivitelező kiválasztására  
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29. Javaslat az Élményfürdő komplexum támogatott látogatására vonatkozó 
koncepció elfogadására 

 
30. Javaslat a dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és 

támogatási szerződés módosítására 
 

31. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közötti Ingatlan bérleti szerződés (terembérlet), valamint a 2018. 
március 20-án kelt Bérleti/rendelkezésre állási szerződés (újabb terembérlet) 
módosítására 

 
32. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített 
és meghirdetett pályázati kiírás értékelésére 

 
33. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi beszámolójának és 

2018. évi üzleti tervének elfogadására 
 

34. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2017. évi éves 
beszámolójának elfogadására, a 2018. évi szakmai és pénzügyi tervének 
megtárgyalására, valamint tisztségviselő megválasztására 

 
35. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-as Sport Fejlesztési Programjának 

önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelmével kapcsolatosan 
 

36. Javaslat a DSZSZ Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására 
 

37. Javaslat a Dunanett Nkft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására  
 

38. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2017. évi éves beszámolójának 
megismerésére  

 
39. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 2018. évi 

üzleti tervének megtárgyalására, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló 
megválasztására 
 

40. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatának, illetve 
Cafeteria Szabályzatának véleményezésére 

 
41. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 

közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 
 

43. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2017. évi beszámolójának 
elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
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44. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2017. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának, 2018. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló 
és vezető tisztségviselő személyének megválasztására 

 
45. Javaslat az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági 

társaságok vezető tisztségviselői, könyvvizsgálói megválasztására 
 

46. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő 
lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2017. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából 
felhalmozódott tartozások leírására 

 
47. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi ingatlankezelési terve 

elfogadására 
 

48. Javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 9. szám 
alatt található és 87/5/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 8. szám alatt 
található egyéb helyiség megnevezésű, egyenként 116 m2 nagyságú ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 

 
49. Javaslat földhasználati jog létesítésére a dunaújvárosi 730/424 helyrajzi számú 

ingatlanon (Béke körúton lévő faház) 
 
50. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 
1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 5. számú módosítására 

 
51. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
 
52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lebuki-patak teljes hosszában történő 

iszapolási munkálataira 
 
53. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási munkálataira 
 
54. Javaslat a Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötésére 
 
55. Javaslat Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek 

létesítésére vonatkozó tanulmányterv készítésére 
 
56. Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött 

vállalkozási szerződés módosítására 
 
57. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi István közben lévő út felújítási munkálataira 
 
58. Javaslat Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező 

gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. 
módosítására 
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59. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7. sz. alatt található 
Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálataira 

 
60. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 
61. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására 
 
62. Javaslat Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet módosításának 

elkészíttetésére 
 
63. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 

elfogadására, kiadására és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló árajánlatok 
bekérésére 

 
64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 

Programjának elkészíttetésére és árajánlatok bekérésére 
 
65. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására kutyafuttató létesítése a Kallós 

Dezső utca mögötti erdei tornapálya egy részén – Iván László képviselő 
 

66. Javaslat a Székesfehérvári Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 
szerződés és a 812/2017. (XII.14.) határozat módosítására 

 
Cserna Gábor polgármester: 

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
240/2018. (V.17.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. május 17-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

241/2018. (V.17.) 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 Ötv. értelmében, önkormányzati törvény értelmében a közgyűlés 
kötelezően zárt ülést tart kitüntetési ügy tárgyalásakor. Ez nem más, mint 
az előbb felvett 3. napirendi pont, ugye a „Pedagógus Életpályáért” 
Emlékéremmel kapcsolatos napirend. A napirend felvételéről már 
döntöttünk, de a tárgyáról még nem. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” 
adományozására” című előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 13 fő (Barta 
Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) 
– tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

242/2018. (V.17.) határozata 
a zárt ülés 3. napirendjének zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. május 17-ei 
zárt ülés meghívója szerinti 3. napirendi pontot, melynek címe „Javaslat „Pedagógus 
Életpályáért Emlékérem” adományozására” zárt ülésen tárgyalja. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Önkormányzat gazdasági érdekeit sértené az első, illetve a második 
napirendi pont nyílt ülésen való megtárgyalása. Indítványozom a zárt 
ülésen való tárgyalását a javaslat tagi kölcsön biztosítására a 
Szennyvíztisztító Kft. részére című napirendre! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat tagi kölcsön biztosítására a 
Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére” című előterjesztést zárt 
ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – 
tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

243/2018. (V.17.) határozata 
„Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. részére”című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 17-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat tagi kölcsön 
biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. részére” zárt ülés 
tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Valamint a Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsön 
nyújtására irányuló kérelem elbírálását megcélzó napirendet is 
indítványozom, hogy zárt ülésen tárgyaljuk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 
Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsön nyújtására irányuló kérelmének elbírálására” 
című előterjesztést zárt ülésen – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol 
lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

244/2018. (V.17.) határozata 
„Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi 

kölcsön nyújtására irányuló kérelmének elbírálására”című napirend 
zárt ülésen történő tárgyalásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. május 17-ei zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunaújvárosi 
Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsön nyújtására irányuló 
kérelmének elbírálására” zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének 
c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a zárt ülés három napirendi pontjáról döntünk egyben! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
245/2018. (V.17.) határozata 

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. május 17-ei zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 

Kft. részére 
 
2. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsön 

nyújtására irányuló kérelmének elbírálására 
 
3. Javaslat „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” adományozására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Meghívott vendégeink számára legyenek kedvesek tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot  – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – biztosított és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
246/2018. (V.17.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. május 17-ei zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a jegyzőkönyvvezető személyéről is legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

247/2018. (V.17.) 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 a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei 

Jogú Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának 
elfogadására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
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4. Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata között 2017. augusztus 2. napján létrejött megállapodás 
módosítására 
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az 

önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati 
rendelete módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
7. Javaslat a női LEN Kupa győztes Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK GRAPHICS 

felnőtt női vízilabda csapat sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazására 
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 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, beszámoló 
elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
9. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben indítandó 

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

 
10. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

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

 
11. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai 

asszisztens 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 
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12. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés 
és a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 
439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
13. Javaslat a Vasas Táncegyüttes támogatására, ennek kapcsán a költségvetési 

rendelet módosítására, és szerződéskötésre a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal 
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 

 
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon 

Kórház-Rendelőintézet között a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet 
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötésére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
15. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. Majorosi 

Emese útiköltségének megtérítésére 
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 

 
16. Javaslat a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval megbízási 

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

 
17. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi 

támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok 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 

 
18. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására 

vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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19. Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXIX. Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
20. Javaslat óvodatej programban való részvétel jóváhagyására 

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

 
21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-III. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2018. (I.25.) határozata 

6. pontjának végrehajtására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
23. Javaslat a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 

című felhíváson való indulásról és a konzorciumi megállapodás aláírására 
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 

 
24. Javaslat a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” 

című projekt megvalósításához szükséges üzleti terv elkészítéséhez forrás 
biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

együttműködési konzorciumából történő tag kilépésére irányuló megállapodás 
aláírására 
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 
 

26. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz 
Közösségi felmérésre, Közösségi beszélgetések és interjúk lebonyolítására, 
valamint Helyi Cselekvési Terv elkészítésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra 
beérkezett ajánlatok elbírálására 
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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27. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 
vonatkozó pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos döntés 
meghozatalára  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
28. Javaslat a Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására 

vonatkozóan kivitelező kiválasztására  
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 

 
29. Javaslat az Élményfürdő komplexum támogatott látogatására vonatkozó 

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

 
30. Javaslat a dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és 

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

 
31. Javaslat a Dunaújvárosi Egyetem és Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Önkormányzata közötti Ingatlan bérleti szerződés (terembérlet), valamint a 2018. 
március 20-án kelt Bérleti/rendelkezésre állási szerződés (újabb terembérlet) 
módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
32. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 

közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített 
és meghirdetett pályázati kiírás értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
33. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi beszámolójának és 

2018. évi üzleti tervének elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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34. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2017. évi éves 
beszámolójának elfogadására, a 2018. évi szakmai és pénzügyi tervének 
megtárgyalására, valamint tisztségviselő megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
35. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-as Sport Fejlesztési Programjának 

önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelmével kapcsolatosan 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

36. Javaslat a DSZSZ Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
37. Javaslat a Dunanett Nkft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására  

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

 
38. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2017. évi éves beszámolójának 

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

 
39. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 2018. évi 

üzleti tervének megtárgyalására, vezető tisztségviselő és könyvvizsgáló 
megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

40. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatának, illetve 
Cafeteria Szabályzatának véleményezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
41. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi 

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

 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, a 

közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás megtárgyalására 
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Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
43. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2017. évi beszámolójának 

elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
44. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2017. évi egyszerűsített éves 

beszámolójának, 2018. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a könyvvizsgáló 
és vezető tisztségviselő személyének megválasztására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
45. Javaslat az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes gazdasági 

társaságok vezető tisztségviselői, könyvvizsgálói megválasztására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
46. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő 

lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2017. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás 
elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából 
felhalmozódott tartozások leírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
47. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi ingatlankezelési terve 

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

 
48. Javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 9. szám 

alatt található és 87/5/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 8. szám alatt 
található egyéb helyiség megnevezésű, egyenként 116 m2 nagyságú ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
49. Javaslat földhasználati jog létesítésére a dunaújvárosi 730/424 helyrajzi számú 

ingatlanon (Béke körúton lévő faház) 
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
50. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 
1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 5. számú módosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
51. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
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 

 
52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lebuki-patak teljes hosszában történő 

iszapolási munkálataira 
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 

 
53. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső 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 

 
54. Javaslat a Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötésére 
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 

 
55. Javaslat Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek 

létesítésére vonatkozó tanulmányterv készítésére 
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 

 
56. Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött 

vállalkozási szerződés módosítására 
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 
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57. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi István közben lévő út felújítási munkálataira 
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 

 
58. Javaslat Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező 

gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 3. 
módosítására 
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
59. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7. sz. alatt található 

Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálataira 
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 

 
60. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, 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 

 
61. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési 

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

 
62. Javaslat Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet módosításának 

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

 
63. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztató 

elfogadására, kiadására és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló árajánlatok 
bekérésére 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 

Programjának elkészíttetésére és árajánlatok bekérésére 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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              a pénzügyi bizottság elnöke 
 
65. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására kutyafuttató létesítése a Kallós 

Dezső utca mögötti erdei tornapálya egy részén – Iván László képviselő 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
66. Javaslat a Székesfehérvári Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 

szerződés és a 812/2017. (XII.14.) határozat módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                 az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató 

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

 
2. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. tagi kölcsön 

nyújtására irányuló kérelmének elbírálására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
3. Javaslat „Pedagógus Életpályáért Emlékérem” adományozására 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság 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 napirendi pont megtárgyalására, mely ugye a 
polgármesteri hivatal beszámolója, és átadnám a szót Pintér Tamás 
országgyűlési képviselő úrnak. 
 

Pintér Tamás országgyűlési képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Rendkívül nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt állhatok önök előtt, és 
élhetek azzal az önkormányzatnak a Szervezeti és Működési 
Szabályzatában rögzített jogommal, hogy tanácskozási jogommal itt 
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önökhöz szólhatok. Nagyon fontos választáson vagyunk túl, amely én azt 
gondolom, hogy Dunaújváros és az itt élők számára egy olyan fordulatot 
hozott, amellyel élni kell, és nem pedig megijedni. Én szeretném azt az 
elvemet mindenki számára garantálni, hogy a képviselőség egy szolgálat. 
Én szolgálatnak tartom azt a feladatot, amivel most is önökhöz szólok, és 
szolgálatnak tartom azt, amivel majd a következő négy évben 
országgyűlési képviselőként szeretném a várost, szeretném az itt élőknek 
a hétköznapjait és a jövőjét segíteni. Szeretném ezt az önök számára is 
garantálni, hiszen én itt most nem pártpolitikusként vagyok jelen. Én itt 
most azoknak a megválasztó embereknek a nevében, illetve az ő általuk 
rám ruházott jogomnál fogva szólok önökhöz, hogy őket képviseljem a 
következő négy évben. Épp ezért szeretném azt kérni önöktől, 
polgármester úrtól, a hivataltól, a várostól, hogy ne pártpolitikai alapon 
forduljanak hozzám, ne pártpolitikai alapon döntsenek arról, hogy most 
szükségük van-e segítségre vagy sem, hanem a város érdekeit szolgálva 
keressenek, és én is ezt teszem a jövőben minden alkalommal. Nyilván 
még polgármester úrnak nem volt ideje válaszolni a hozzá intézett 
levelemre, miszerint szeretnék vele majd egyeztetni a város ügyeiről a 
városlakók érdekében, a város érdekében, de én azt gondolom, hogy ez 
majd a jövőben legnagyobb bizodalmam szerint meg fog történni, és majd 
ténylegesen tudjuk majd közösen együtt Dunaújvárost segíteni és az itt 
élőknek a jövőjét szebbé tenni és boldogabbá. Szeretném ezzel a kis 
köszöntőmmel is az önök munkáját segíteni, és szeretném azt kérni 
önöktől, hogy ténylegesen a város érdekeit szolgálják, és ehhez kívánok 
önöknek nagyon jó egészséget és nagyon sok erőt. Köszönöm szépen, 
hogy meghallgattak. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Szabó Zsolt képviselő úr! 

 
Szabó Zsolt képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Arról azt 
hiszem, hogy sokat vitatkozhatnánk, és kell is beszélnünk, hogy ma 
Magyarországon milyen választások vannak. Nyilván mi is elindultunk 
ezen a választáson, innen nézve a választás eredménye, az köt minket, 
úgyhogy én gratulálok Pintér Tamásnak a megválasztásához. Ettől 
függetlenül azért az látszik, hogy az a fajta, habár Magyarországon elvben 
le lehet győzni a Fideszt, egy olyan médiatúlsúly és gazdasági hátország 
alakult ki, amely választáson lejt a pálya erősen a Fidesznek. Ettől 
függetlenül én azt szeretném kérni polgármester úrtól és a megválasztott 
képviselő úrtól, hogy a következő négy évben ne azt keressék 
várospolitikusként, ami elválasztja őket, hanem próbáljanak meg 
együttműködni. Ezt nem azért mondom, mert egyetértenék akár a Fidesz, 
akár a Jobbik politikájával, hanem azért mondom, mert azt gondolom, 
hogy a város ügyeit az nem fogja előre vinni, hogyha itt egy valamilyen 
háborús állapotban Dunaújvárosnak nincsen meg a lehetősége arra, hogy 
megfelelő módon legyen képviselve a Parlamentben, és Dunaújváros 
polgármesterének nincsen meg a megfelelő kommunikációs csatornája a 
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megválasztott képviselő úrhoz. Úgyhogy én arra kérem mind önt, 
polgármester úr, mind a megválasztott képviselő urat, hogy a város 
érdekeit tartsák minden körülmények között szem előtt. Két témában 
szeretnék kérdezni, illetve felszólalni. Az egyik, hogy aki járt képviselők 
közül bizottsági ülésen, az láthatta, hogy akár a sportpályázatok, akár 
alapítványi pályázatok elbírálásánál a keret jelentős részét, azt ugye 
tartalékba helyezte a többség, úgy döntött, hogy nem osztja ki a teljes 
keretet, egy tartalékot képez. Én ezért a gazdasági alpolgármester urat 
kérdezném, hogy mennyire látja fenntarthatónak az idei évi 
költségvetésünket, terveznek-e valamilyen komolyabb átalakítást a 
költségvetésben, átrendezést, esetleg megszorítást, vagy fenntartható-e 
ez a mostani eltervezett működésünk. És polgármester urat kérdezném 
arról, habár még csak május van, azonban bizonyos vészesen közeleg az 
iskolai szezon vége, ami szerintem sok gyerek és szülő számára nagyon-
nagyon örömteli pillanat. Ugyanakkor én szeretném kérdezni, hogy az 
önkormányzat készül-e, és ha igen, akkor pontosan hogyan arra, hogy 
azoknak, akiknek szüksége van rá a nyári szünetben meleg ételt jutasson, 
hogy egyetlenegy gyerek se maradhasson éhen a nyári szünetben. 
Szerintem ez nagyon fontos. A másik pedig az, hogy lesz-e lehetőség 
arra, hogy azoknak a szülőknek, akik olyan helyzetben vannak, hogy nem 
tudják elhelyezni a gyereket, és adott esetben az anyagi körülményeik 
nem teszik lehetővé, hogy több hét drága tábort kifizessenek, nekik az 
önkormányzat valamilyen módon napközis tábort fog-e biztosítani. 
Szerintem ezek nagyon fontos dolgok, és kérem, hogy polgármester úr 
erről majd tájékoztassa a képviselő-testületet. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Korrekt. Természetesen reagálok rá. Barta képviselő úr! 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Több 
dologgal kapcsolatban szeretnék szólni. Az egyik, hogy sokszor szó volt 
már róla, de előre lépés nem történt, Dunaújvárosban ez a szeméthelyzet. 
Egyrészt ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy szemetesek az utcák, 
mindenfelé ott a szemét, másfelől pedig nyugodtan mondhatjuk, hogy a 
szeméttárolók nincsenek megfelelően ürítve. Rengeteg lakossági 
megkeresés érkezik ezzel kapcsolatban hozzám. Ugye itt volt már szó, 
hogy Vertikál, volt már szó, hogy Dunanett. Egy dunaújvárosi állampolgárt, 
városlakót nem érdekli, hogy Dunanett, nem érdekli, hogy Vertikál, vagy 
hogy ki micsoda, az érdekli, hogy ő fizeti a szemétdíjat, legyen 
megfelelően kezelve ez a helyzet. Én azt gondolom, hogy ezt minél előbb, 
és minél gyorsabban orvosolni kell. Egyébként Gombos alpolgármester 
úrral tökéletesen egyetértek abban, hogy pl. ahol pedig olyat látunk, hogy 
az emberek eldobják a szemetet, ott sokkal határozottabban fellépni, és 
igenis komoly büntetéseket kiszabni. Igenis vegyük el a kedvét az 
embereknek a szemeteléstől. Viszont nekünk is mindent meg kell tenni 
annak érdekében, hogy ez egy tiszta és élhető város legyen. Rengeteget 
beszélgettünk róla, volt már különböző gyűlés, ülés, mindenféle, 
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előrelépés nem történt. Én azt gondolom, hogy ez tarthatatlan. A másik, 
kb. két vagy három hónappal ezelőtt el lett fogadva egy határozati 
javaslatom Iván képviselő úr kiegészítésével, egy jó kiegészítéssel, 
miszerint az egész város területén mérjük fel azt, hogy hol és mennyi 
parkoló építhető ki. Ezzel kapcsolatban szeretném föltenni a kérdést, hogy 
hol tart ez a munkálat, ugyanis nyugodtan mondhatom, nemcsak egy-egy 
városrészben, hanem egész városra vonatkozólag továbbra is óriási 
gondot okoz a parkoló helyzet. És kaptunk lakossági megkereséseket, 
beszéltünk szakértőkkel több városrészben, így a Római városrészben 
lehetne szerintünk plusz parkolókat megvalósítani, illetve a Gagarin térnél 
is van egy olyan rész, ahol plusz parkolók kialakíthatóak. Tehát szeretném 
megkérdezni, hogy hol tart ez a feltérképezés, illetve nagyon szívesen 
becsatlakoznánk ebbe a munkába, hogy a városlakók számára 
megfelelően haladjon. És akkor egy, a kommunikációnak a fontosságáról 
is szeretnék beszélni. Azt én már megtapasztaltam, vagy úgymond 
megtapasztaltuk, hogy milyen az, amikor rólunk negatív dolgokat 
szeretnének eljuttatni a városlakókhoz, legyen szó hazugságról, legyen 
szó bármiről, önök pillanatok alatt megtalálják a városlakókat a rólunk 
szóló hírekkel. Éppen ezért csodálkozom, hogy amikor jó munkát végez a 
hivatal, vagy akár bármelyik szerv, akkor az nem jut el az emberekhez. Itt 
arra gondolok, hogy pl. történt a fák visszanyírása itt Dunaújvárosban. 
Napi szinten tucatnyi ember hívott egy olyan szakértői munkával 
kapcsolatban, ami valóban jó volt, és úgy is kellett elvégezni. Hívtak, hogy 
a fák megcsonkítása, hogy mit művelnek, hasonló. Hát, én őszinte leszek, 
én szívesen hallgatom, amikor engem azzal hívnak, hogy úgymond önöket 
szidják, de legalább amikor nem kéne, akkor tegyenek az ellen. Tehát én 
azt gondolom, hogy ezek a dolgok megelőzhetőek lennének. Tudjuk, hogy 
milyen hangulat van az országban, tudjuk, hogy milyen hangulat van a 
városban. Én azt gondolom, hogy ezt a kommunikációs csatornát, amikor 
tényleg jó dolgok vannak, kérem, akkor is használják, hiszen láthatjuk, 
hogy valóban a fákat úgy kell visszanyírni, tökéletesen végezte az illetékes 
a munkáját, és mégis egy olyan hangulat uralkodik, mint hogyha itt barbár 
munka zajlott volna, és azt gondolom, hogy ez bizonyos kommunikációval 
megelőzhető. És akkor a Városháza térről is szólnék. Ugye itt a, 
mondhatom, hogy harmincöt éves vagyok, és semmi bajom nincs az 
ifjúsággal. Viszont tény, hogy tizenéveseknek jelen pillanatban nincs hova 
menni úgymond kitombolni magukat. És jelen pillanatban ezt városunk 
főterén teszik meg azoknak a kárára, akik ott pihenni, vagy adott esetben 
csak sétálgatni szeretnének. Ugye a Rómain volt egy korcsolya vagy 
gördeszka pálya, az most jelen pillanatban életveszélyes állapotban van, 
és ennek köszönhetően vagy ennek is köszönhetően tizenévesek 
randalíroznak a város főterén. És hogy itt ül a rendőrkapitány úr is, én nem 
mondhatom meg, hogy mit lehet csinálni ezekkel a gyerekekkel, csak 
gondolhatom, hiszen ilyet nem mondhatok ki, de én azt gondolom, hogy 
igenis meg kell oldani azt a problémát, hogyha már van egy szép főterünk, 
ha már van egy ilyen tér, akkor az ne olyan célt szolgáljon, hogy 
tizenévesek ott élik ki a mindennapjaiknak a stresszes helyzetét. 
Nyugodtan éljék ki, csak ne ott. És azt gondolom, hogy ezt minimális 
ráfordítással ezt a helyzetet meg lehetne oldani, és mindenki úgymond 
boldog lehetne. Köszönöm szépen a szót. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
A térrel nekem nagyobb bajom van, ez a szökőkút kérdése, úgyhogy meg 
is kérem osztályvezető úr távollétében Debreczeni Tamás vezető 
ügyintéző urat, hogy tájékoztasson, hogy a Városháza tér szökőkútja 
mikor fog végre elindulni. Mert nem nagyon látom, hogy ott érdemi 
munkálatok folynának. 
 

Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A munkálatok zajlanak, tehát 
szoktuk látni, hogy a garanciális javítások folynak. Előre láthatólag kb. 
még egy hónap a tájékoztatás alapja. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Karácsonyra? Amire vége a jó időnek. 
 

Debreczeni Tamás területfejlesztési vezető ügyintéző: 
 
Most már azok a munkálatok történnek, tehát a víz zárása, illetve majd a 
lapok visszahelyezése, úgyhogy várhatóan itt amilyen tájékoztatást kapott 
osztályunk, így május vége, június elejére már átadásra kerül újra. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Pár dolgot szeretnék 
én is a két közgyűlés között végzett képviselő munkához. Fogadóórát 
tartottam a Pentele Klubházban, és majdnem megütött az áram, amikor a 
kapcsolót fölkapcsoltam. Meg szeretném kérdezni, a mai napirendi pontok 
közt lesz a saját tulajdonú építményeknek a felújítása. A Pentele 
Klubházat szőröstül-bőröstül föl kéne újítani. Gondolom, az érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgálat és egyéb más dolog. Pentelei Nap lesz 
hétvégén, szombaton, június 2-án, bocsánat, jó lenne, ha ezeken a 
dolgokon, a nyári szünetben ezen még lehetne valamit a költségvetésben 
még alakítani. Mert azt gondolom az, hogy meg fog épülni a malomban a 
különböző lehetőségeink, arra az építményre továbbra is szükségünk 
lenne mindenféleképpen. Kicsit a Szabó Zsolt urat szeretném kiigazítani a 
pályázatokkal kapcsolatban, hogy az oktatási bizottság kulturális 
pályázatokkal, egyebekkel foglalkozott. Nem tartalékba van rakva a pénz, 
hanem megbeszélés tárgya az, hogy kinek van lehetősége még a 
pályázaton benyújtott pályázatok alapján még pénzt kapni. Ugye szíven 
csücske az újtelepi csoport, és azt gondolom, hogy most jutottunk el 
odáig, hogy lehet, hogy ez a csoport befejezi a munkáját. Lehet, hogy 
most adjuk ki utoljára az újtelepi újságot, mert a pályázatunk még van a 



31 
 

dolog, hogy esetleg kapunk pénzt, vagy nem kapunk pénzt. Polgármester 
úr! Szeretnék kérni öntől időpontot arra, hogy megbeszéljük a Béke 
városrészben és az Újtelepen folyó fejlesztésekkel kapcsolatos 
feladatokat. Mert igaz, hogy az alpolgármester úr ellenzéki képviselőnek 
szólított múltkor, és én ezt kikérem magamnak. Én esküt tettem arra, hogy 
a várost szolgálom. És nagyon rosszul esik ez a dolog, amikor 
ellenzékinek szólítanak bennünket, mert az utcán megállít bárki, én nem 
úgy szólok hozzá, hogy én ellenzéki vagyok. Én tiszta baloldali vagyok, ezt 
elismerem, de a városért dolgozom éjjel-nappal, hogy együtt tudjunk 
működni egymással. És azt gondolom, hogy az Újtelep fejlesztésével és 
ugyanúgy és a Béke városrésszel is kell foglalkozni, a Béke városrésszel 
is kell foglalkozni, mint a többiekkel kell foglalkozni. Azt, hogy én amikor a 
járda készítését kérem önöktől, hogy készítsük el a járdát, az annak a 
folytatása, amit a Hingyi úr elkezdett a Béke városrészben, tovább kéne 
folytatni, mert ezt fogják mondani mindenféleképpen, hogy akkor ez most 
hogy is történik ez a dolog. A városban folynak a felújítások, még az 
általános iskolákban. Itt szeretném megkérdezni, hogy mikor várható az, 
hogy a Széchenyi István Gimnázium felújításra kerül-e valamikor 
mostanában. Ez ugye más kérdés, nemcsak az önkormányzaton múlik. 
Mindenféleképpen szeretném kérni. Nagyon szépen köszönöm a sok jó 
emailt, sms-t és a többit a Venyimi úttal kapcsolatban. Tényleg köszönik a 
városlakók a Venyimi útnak a felújítását. Nagyon szépen köszönjük, hogy 
ott tett a környezetért a Venyimi útnak a felújítása. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Megkérem azon képviselő-társaimat, akik 
szeretnének még a napirendhez hozzászólni, azok most jelezzék, mert 
utána lezárjuk az első napirendi pontot. Lőrinczi képviselő úr! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés! Barta képviselő úr felvetésére szeretnék néhány mondatban 
reagálni. Egyrészt tény, valóban tény, hogy a fiatalok ellepték Dunaújváros 
főterét. És sok esetben gördeszkával, bringával teszik tönkre azokat az 
építményeket, felépítményeket, melyeket a városfejlesztés során 
létrehozott az önkormányzat. És valóban igaz az, hogy szükséges egy 
olyan terület, ahol, ahova el tudnak menni, és gyakorlatilag gördeszkával, 
bringával különféle mutatványokat el tudnak végezni, szórakozni tudnak. 
Ezzel kapcsolatban bizonyára olvasta egyébként a mai közgyűlésen 
tárgyalt LIMES-szel kapcsolatos napirendet, amely mindamellett, hogy 
egyébként hogyha nyerünk a pályázaton, akkor egyébként parkolási 
lehetőséget is biztosítani tud, de emellett arra is lehetőség van, illetve úgy 
tudom, hogy a pályázati kiírás kapcsán olyan elemet is kellett beletenni, 
amely a lakosság érdekét szolgálja. Tehát megtörténhet ezen pályázaton 
belül a gördeszka pálya felújítása is. Az, hogy milyen mértékű, én 
főépítész úrtól annyit kértem, hogyha a pályázathoz kerülünk, és a 
megvalósítás előtti fázisba kerülünk, akkor mindenképpen az ott lévő 
fiatalokkal, akik naponta odajárnak, ő velük egyeztessünk, hogy a szerint 
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valósuljon meg a gördeszka pálya felújítása, ami számukra megfelel. 
Ugyanakkor, hogyha ez megtörtént, akkor viszont nekem egy olyan 
kérésem is lenne az önkormányzat felé, a közgyűlés felé, hogy azért, hogy 
az önkormányzat által felújított főteret védjük, mindenképpen a közterület 
használatáról szóló rendeletünket is módosítani kellene olyan módon, 
hogyha valaki tönkreteszi a közterületünket, a pályázatban létrehozott 
főteret, akkor tehát itt ki lehessen a város főteréről tiltani a gördeszkázó, a 
város főterét tönkretevő fiatalokat. Tehát én azt gondolom, hogy a LIMES 
pályázatban lesz lehetőség arra, hogy a gördeszka pályát fel lehessen 
újítani. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A napirendet lezártuk, de megadom a szót Pintér Attila képviselő úrnak. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem akartam hozzászólni 
ehhez a témához, de ez a fiatalok hol vannak Dunaújvárosban, ez most 
már fölizgatott engem is. Tehát nem tudom, én idősebb vagyok a Barta 
képviselő úrnál, de én emlékszem, hogy mi is az akkor főtéren lógattuk a 
lábunkat, meg ott tekertünk, meg hülyéskedtünk. Szerintem ez tök 
normális. Szerintem Dunaújváros főtere azért van, egyébként több főtér is 
van, ugye a főiskola előtt meg a város előtt meg a Dózsa mozi előtti főtér. 
Szerintem azért van, hogy a fiatalok ott legyenek, úgyhogy szerintem nem 
kitiltani, meg karanténba kéne zárni őket, hanem olyan körülményeket 
biztosítani, hogy használni tudják értelmesen. És egyébként tök jó lenne, 
hogyha megtanítanánk őket, hogy hogy kell ezt használni. Tehát 
szerintem inkább ebbe az irányba menjünk, mint abba, hogy valamiféle 
kerítéssel körbevett pályát valahol a város szélén fölállítsunk. Tehát csak 
ezt szerettem volna elmondani. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szívemből szólt a képviselő úr. Ilyet ritkán mond a Fidesz városi elnöke az 
MSZP városi elnökének, de mégiscsak pedagógus lennék. És heti egy 
órában tanítok a vendéglátó iskolában. És hát tegnap pont az én 
tanítványaimmal találkoztam a főtéren, és rohadtul igaza van a Pintér 
Attila képviselő úrnak. Hol lennének, ha nem a főtéren? Igen. Az, hogy 
kitiltani őket, az meg elképesztő, amit itt a képviselő úr mond. Ez 
konkrétan karanténnal egyenlő, igen, jó, hogy nem bezárni őket a város 
szélén. Nem, használják, pontosan fogalmazott, pedagógus veszett el a 
Pintér Attilában, pontosan jól fogalmazott, csak meg kell őket, és itt a 
pedagógusok, családról nem is beszélve, a pedagógusok felelőssége, 
hogy bizony-bizony azokat a paramétereket, kereteket ugye megtanítsák a 
tanulókkal, amely mentén motiválni lehet őket a helyes és értelmes 
szabadidő eltöltésére. Megkérném a személyügyi és működtetési osztály 
vezetőjét, hogy a holnapi nap legyenek kedvesek, a gondnokság nézesse 
meg a klímaberendezést a közgyűlési teremben, mert folyamatosan 
csöpög belőle valami. Csöpög belőle. Szeretnék reagálni nagyon röviden 
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néhány elhangzott dologra. A szociális nyári étkeztetés, ahogy a nyári 
szünetben, tavaszi szünetben, téli szünetben, természetesen mindig 
megkérdezi a képviselő úr, egyébként ez teljesen korrekt, hogy mindig 
megkérdezi, és mindig elmondom a választ, hogy aljegyző úr és a 
szociális iroda koordinálásával ez mindig, így a nyáron is megoldott. 
Magam már az ezzel kapcsolatos polgármesteri határozatokat már 
aláírtam, és ugyanez igaz a napközis tábor vezetőjét is kiválasztotta az 
oktatási bizottság javaslatára pályázat útján egy pályázó hölgy volt, ha jól 
emlékszem. Tehát a napközis tábor helyszínét meg nem tudom mondani 
fejből, ne haragudjanak. Melyik? Móricz Zsigmond Általános Iskolában, és 
ugyanúgy, mint az elmúlt években, évtizedekben ez természetesen 
megoldott. Van egy olyan jogszabály, hogy a parlamenti választásokat 
követő harminc napon belül az induló szervezeteknek, politikai pártoknak, 
és itt most nem pártot szeretnék nevesíteni, félreértés ne essék, 
jelenségről beszélek, le kell szedni a politikai szervezetek különböző 
plakátjait. Legyen az egyéni képviselő plakátja vagy akár más jellegű, de 
politikai kampányra utaló plakát. Ez városunkban nem történt meg. Kérnék 
szépen egy írásos tájékoztatót jegyző asszonytól azzal kapcsolatban, 
hogy a városüzemeltetésen belül működő közterület felügyeleti csoport mit 
tett annak érdekében meg, mert szerintem semmit az ég világon, mit tett 
meg annak érdekében, hogy ezek az állapotok megszűnjenek a városban. 
Mert rég túl vagyunk már egyébként a harminc napon. Itt nem a büntetés a 
cél részemről, hanem egyáltalán a jogszabály betartatása a különböző, 
beleértve önmagamat is, mint városi szervezet természetesen, valamint 
politikai erők plakátjaira gondolok ez esetben. Tóth Kálmán úr, képviselő 
úr, természetesen a gimnázium felújításával kapcsolatban, az egy 
összetettebb kérdés, hiszen önkormányzati az ingatlan, üzemeltető, 
fenntartó ugye a tankerület, a Dunaújvárosi Tankerület, tehát nyilván ez 
egyeztetetést igényel. Természetesen, ahogy szoktunk, időponttal állok 
majd képviselő úr rendelkezésére. Nagyon röviden szeretném önöket 
tájékoztatni az elmúlt egy hónap néhány fontosabb, általam fontosnak ítélt 
eseményéről. A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság három új rendőrautót 
kapott, ennek az ünnepélyes átadása hol máshol, mint a Városháza téren, 
a főtéren történt meg április hónap végén. Egy pályázatnak köszönhetően 
városunk támogatást nyert elektromos töltőállomás építésére. Önrésszel 
együtt kilencmillió forintból valósult meg a három oszlop kivitelezése. 
Jakabné Józsa Klára nyugalmazott pedagógus, a Móricz Zsigmond 
Általános Iskola korábbi igazgatója kapta meg, és vette át április 26-án a 
város alapításának napján a „Dunaújváros díszpolgára” címet, ezúton is 
még egyszer Klárinak, igazgató asszonynak őszinte szívvel gratulálok, és 
jó egészséget kívánok. A Szakma Sztár Fesztiválra hét dunaújvárosi 
tanuló került be a budapesti döntőbe, mégpedig a Dunaferr iskola 
hegesztő tanulója, Farádi Patrik Zoltán ezüstérmet szerzett, Dienes 
Dominik, szintén a Dunaferr középiskola tanulója szerkezetlakatos 
szakmában bronzérmet szerzett, az ipari gépész kategóriában induló 
Mérges Balázs ötödik helyen végzett, a szerkezetlakatosok versenyében 
Medveczki Gyula ötödik, Kiss Benjámin Béla pedig a hatodik helyen 
végzett. Damásdi Szandra, a Lorántffy iskola fodrász tanulója pedig 
hetedik lett. Ismét öregbítették a városnak is a hírnevét, illetve a városi 
szakképzés jó eredményeit, úgyhogy őszinte szívvel gratulálok 
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valamennyi tanulónak és a felkészítő pedagógusoknak. Köszönjük a 
Tourinform iroda két rendezvényét, mind a Majális, a májusi mulatság, 
mind pedig a XXXIV. Bringatúra zavartalanul bonyolódott le a Városháza 
téren, illetve Dunaújváros és Mezőfalva között. Május elsején négy napig 
tartózkodott Dunaújvárosban a Lajta Monitor Múzeumhajó, rekordot 
döntött, elmondhatjuk, a látogatottsága, öt nap alatt közel hatezer látogató 
tekintette meg a kiállítást. Úgyhogy nagyon köszönöm Farkas Lajos 
igazgató úr koordináló tevékenységét. A múlt héten, elnézést, két hete, 
szerdán egy közönségtalálkozóval egybekötve mutatták be a Genezis 
című filmet, amelyet Dunaújvárosban forgattak, és amely a Berlini 
Filmfesztiválon kettő komoly díjat is kapott. Május hónap elején az északi 
városrészben a csatornázási munkálatok végre megkezdődhettek, ez egy 
hatmilliárdos projekt. A szakemberek szakaszosan végzik a földmunkákat. 
Mintegy kettőezer háztartás, tehát több ezer dunaújvárosi polgárt érint, és 
kb. harminc km hosszan fognak csöveket lefektetni. Azt egyeztettük 
Markóth Béla osztályvezető úrral, hogy a csatornázással egy időben az 
utak állapotának helyreállítása is meg fog történni, vagy utána meg fog 
történni az északi városrészben. A Gagarin tér 15-17. számú 
társasházaknál lévő átjárónál ismét zavartalan és biztonságos az 
áthaladás, ehhez közgyűlésünk biztosította a forrást. A Dózsa György 
Általános Iskola röplabda, fiú röplabda csapata az országos diákolimpia 
dunaújvárosi elődöntőjét megnyerte. Május 4-én, pénteken és május 5-én, 
szombaton ballagtak a dunaújvárosi középiskolások. Most már szép 
hagyomány, mert hagyománynak is nevezhető, hogy immáron harmadik 
alkalommal az egyik dunaújvárosi középiskola diákjai hol máshol, mint a 
Városháza főterén, a főtéren ballagtak el. Ugye az első évben, két évvel 
ezelőtt a Széchenyi István Gimnázium tanulói, tavaly a Rudas középiskola 
tanulói, az idén a Kereskedelmi Vendéglátóipari Középiskola tanulói, a 
jövő évben pedig a Hild középiskola tanulói fognak a főtéren ballagni. 
Dunaújváros kenyere akció sikeres története folytatódott. A múlt héten 
ötszázezer forintos támogatást vehetett át a Mindannyian Mások Vagyunk 
Egyesület vezetősége. Egy színesebb hír. Budapesten a magyar 
önkormányzatok negyedik focitornája volt a hétvégén, szombaton, melyen 
városunk önkormányzatának együttese is megmérettette magát, és most 
először amióta ez a sorozat fennáll, azóta először aratott sikert a 
focitornán városunk csapata. A kilenc mérkőzésből nyolcat megnyerve 
hódította el az aranyérmet a rendkívül erős mezőnyben. Ehhez őszinte 
szívvel gratulálok, és a magyar labdarúgás is és a PASE labdarúgó 
csapata akár innen is vehet példát. 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Aki az első napirendet elfogadja, kérem, 
igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy közgyűlés a két ülés közötti tájékoztatót – mellette szavazott 9 
fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), ellene szavazott 
1 fő (Tóth Kálmán), tartózkodott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
248/2018. (V.17.) határozata 

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

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

Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a második napirendi pontra, mely a lejárt határidejű határozatok 
megtárgyalásából áll, amely egy fejezetből áll. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

249/2018. (V.17.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
3. Javaslat a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros 

Megyei Jogú Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló 
beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
Meghívott:  Suszter Tamás r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

                   kapitányságvezetője 
                   Dr. Varga Péter r. dandártábornok, Fejér Megyei 
 Rendőr-főkapitányság  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Harmadik napirendi pontunk – tisztelettel üdvözlöm dandártábornok, illetve 
alezredes urakat –, a kapitánysági beszámolóra térünk rá. Kérdezem, 
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hogy kérdés, hozzászólás van-e a napirendhez, és kérdezem, hogy 
főkapitány úr vagy kapitányságvezető kapitány úr szeretné-e … Jó, ahogy 
gondolják.  
 

Suszter Tamás r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
kapitányságvezetője: 

 
Sok szeretettel és nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit. Tisztelt 
Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt lehet mondani, hogy 2017. évben 
is egy nehéz évet tudott le maga mögött a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság. Remélem, és az itt élők és az itt jelen lévők is ezt 
gondolják, hogy mindent megtettünk, hogy a Dunaújváros térsége, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város és térsége egy kiegyensúlyozott 
közbiztonságot tudhat maga mögött szélsőségektől mentesen. Azt 
gondolom, ezért mindent megtettünk. Három kiemelt ügyet említenék, 
három szép ügyet, amire azt gondolom, hogy méltón büszkék lehetnek a 
kollégáim. Az egyik, időskorúak sérelmére elkövetett csalókat sikerült a 
tavalyi év folyamán eredményesen felderíteni, és azt gondolom, hogy 
mindenki, több lakó megnyugtatására szolgálhat az a tevékenység, amely 
során a tavalyi évben az év közepén, illetőleg az év végén egy, illetve 
kettő betörőcsoportot sikerült büntetőeljárás alá vonnunk, amelynek 
köszönhetően több betöréses lopást sikerült felderíteni az elmúlt évek 
vonatkozásában is, illetőleg felszámolnunk azt a tevékenységet, amit mi 
úgy hívunk, hogy földszinti lakásbetörés Dunaújváros területén. Reméljük, 
ennek a hatásai az idén, illetőleg a tél végén már jelentősen érezhetőek 
voltak. Szeretném megköszönni tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés 
a tavalyi évben nyújtott mindennemű támogatást. Polgármester úr utalt az 
előbb a három darab szolgálati gépkocsi átadására, amelyet szintén az 
önkormányzat közgyűlése támogatása alapján kapott meg 
kapitányságunk. Illetőleg azt az egyéb anyagi támogatást, amellyel a 
tavalyi év folyamán tudott gazdálkodni kapitányságunk a rendezvények 
biztosítása, illetőleg az egyéb felmerült túlórák kapcsán. Azt gondolom, 
hogy kollegáim mindent megtettek azért, hogy a közterületeken jól látható 
rendőrség működjön, minden egyes jelzést, jöjjön ez lakótól, képviselőtől, 
polgármester úrtól, alpolgármester uraktól, reagáltunk, és reméljük, 
megfelelően reagáltunk, de lehet az akár bármelyik iskola, igazgató, 
általános vagy szakközép, mindenhova megfelelő reagálást tudtunk 
biztosítani, legalábbis bízom ebben, hogy ez megvalósult 2017. évben is, 
és remélem, hogy az idei évben is hasonló jelleggel tudunk működni. 
Szeretném megköszönni minden jelenlévőnek az együttműködést. Nagyon 
jó kapcsolatot tudtunk kialakítani a polgárőrséggel, a DVG Zrt. 
munkatársaival is folytonosan és kölcsönösen segítettük egymás munkáját 
a közbiztonság megteremtése és fenntartása érdekében. Köszönöm 
szépen, polgármester úr. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Nagyon szépen köszönöm. Főkapitány úr, parancsoljon! 
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Dr. Varga Péter r. dandártábornok, Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság: 
 
Tisztelt Képviselő-testület! Köszönöm szépen először is a meghívást, hogy 
itt lehetek. Én úgy gondolom, hogy 2017 elején országos főkapitány úr 
meghatározta részünkre, hogy bármilyen elvonó tényező legyen, bármi 
történjen, a közterületek közrendjének megtartottnak kell lenni, 
közbiztonsági deficit sehol sem keletkezhet. Én úgy érzem, a Fejér megyei 
főkapitányság Fejér megye teljes területén ennek az utasításnak 
maximálisan eleget tudott tenni. A regisztrált bűncselekményszám megyei 
szinten még tovább csökkent, nem találtam olyan statisztikát az elmúlt tíz 
évben, ami azt mutatta volna, hogy nyolcezer alá csökkenjen a 
bűncselekmények száma. Én úgy gondolom, ez is egy kiváló eredmény. 
Igyekeztünk minden olyan kiemelt bűncselekményt a lehető 
leggyorsabban felderíteni, ami történt, emberölés nem maradt 
felderítetlenül. A rablások száma szintén jelentősen csökkent. Csak két 
számot mondanék. 2010-ben még 147 rablás volt Fejér megyében, 2017-
ben 27. Óriási a különbség. Egy kiemelt eseményt említenék, ami 
Dunaújváros környékét érintette. Tavasszal volt egy nagyon komoly 
emberölés Perkátán, amit órákon belül sikerült felderíteni a dunaújvárosi 
kollégák és kapitány úr vezetésével. Úgyhogy ezt köszönöm szépen az 
állománynak is. Rendészeti területen csak két gondolatot mondanék. A 
több éve megkezdett intézkedési kultúraváltás tovább folytatódott 2017-
ben is, és nagyon szép eredményeket értünk el azzal a területen, az 
állampolgárok részéről nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. Ugye 
ennek a lényege, hogy a szankcionált rendőr képét felváltja a segítő, 
támogató rendőr képe. Tehát az állampolgárok az utcán rendőrt látnak 
akkor egyértelműen azt lássák, hogy egy olyan személy van ott, aki segíti 
az ő életüket, és bármi gondjuk-problémájuk van, hozzájuk tudnak 
fordulni. Közlekedési helyzetünk alapvetően stagnáló tendenciát mutat. 
2016-ban és 2017-ben is 27-27 halálos baleset volt a megyében. 
Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy ezeket a számokat 
csökkentsük. Nagyon szépen megköszönöm azt a támogatást, amit 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyújtott a dunaújvárosi 
kapitányságnak. Több mint harmincmillió forint értékű támogatást, amit 
tárgyi eszközben, gépkocsik tekintetében, mind pedig anyagi eszközben. 
Én úgy gondolom, hogy a kapcsolat maximálisan kölcsönös volt, és bármi 
gond, probléma volt, közvetlen jelzés érkezett a kapitányságra, amit 
igyekeztek a kapitányságon dolgozók a lehető leggyorsabban orvosolni. 
Én még egyszer nagyon szépen köszönöm a támogatást, és bízom 
benne, hogy 2018-ban is hasonló szép eredményekről tudok beszámolni. 
És még egy dolgot felejtettem el. Van egy ún. olyan statisztika, ami a 
megyei jogú városokat tartalmazza külön, Dunaújváros a 2017-es 
statisztikában az élmezőnybe került a megyei jogú városokat illetően. 
Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Köszönöm. Pintér Attila képviselő úr! 
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Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Kapitány Urak! 
Szeretném én is megköszönni a rendőrségnek az előző évi munkáját. Azt 
gondolom, hogy Dunaújváros Közgyűlése pártállástól függetlenül mindig is 
támogatta a helyi rendőröknek a tevékenységét, munkáját. Ennek céljából 
kezdeményeztem, és hoztuk létre a tavalyi évben a Kábítószeregyeztető 
és Bűnmegelőzési Fórumot, ami azt gondolom, hogy arra szolgál, hogy 
egyfajta közvetítő csatorna legyen, és egy koordináló szerv a különböző 
szervek és szakhatóságok között, így a rendőrség és a különböző civil 
szervezetek között, akik a bűnmegelőzés területén dolgoznak. Kiválóak az 
eredmények, jók a számok. Nekem egy dologban azért van hiányérzetem, 
és én kérem ebben, hogy a rendőreink is próbáljanak ezzel a fórummal az 
önkormányzat, illetve a bejelentőkkel még szorosabban együttműködni, ez 
pedig a városi kábítószerhelyzet. Én erről nagyon sokat beszéltem, arról, 
hogy különböző csatornákon keresztül gyakorlatilag a középiskoláinkban 
terjed a cucc. Rengeteg olyan szórakozóhelyet tudunk, ismerünk, ahova, 
ha belépünk, akkor csak egyértelműen összetalálkozunk ezzel a 
problémával. Én azt kérem a rendőreinktől, a különböző szervezeteinktől, 
hogy az idei évben meg az elkövetkező időszakban hatékonyabban, vagy 
agresszívabban lépjünk föl azért, hogy a városlakóknak, akik ezzel 
szembesülnek, találkoznak akár közvetlenül, akár a gyerekeik lévén, 
legyen egy megnyugvás ebben is. Az tény, a közterületeken tényleg 
rendben van a dolog, tényleg látni a rendőröket, tényleg teszik a dolgukat. 
Ezek a cselekmények, ezek nem a közterületen történnek, sokkal inkább 
máshol. Én elmondtam, hogy Dunaújváros Közgyűlésének alapvető 
feladata, hogy segítse a hatóságok munkáját. Azt gondolom, feladatunk 
van abban, hogy az időseket védjük, és örülök, hogy hallottam, hogy az 
idősek ellen elkövetett csalások, visszaélésekben azért sikerült előrelépni, 
és fontos az is, hogy az azokat a fiatalokat, akik a jövő generációja lesz, 
azokat megvédjük. És szerintem ott az egyik legnagyobb veszély az a 
kábítószer téma. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úr! 

 
Tóth Kálmán képviselő: 

 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én is szeretném 
megköszönni a rendőrség munkáját. De nekem Újtelepen még mindig 
gondot jelent az, hogy a körzeti megbízottnak még nincs olyan helyiség, 
ahol tudnánk biztosítani a megfelelő kapcsolatot. Azt gondolom, a körzeti 
megbízottal tökéletes a kapcsolatunk. Ott voltak a rendezvényeinken, 
amiket Újtelepen terveztünk. Szeretném minél hamarabb majd azt a 
lehetőséget is, hogy a körzeti megbízott ott tudjon lenni. Ebben kérném a 
polgármester úr segítségét. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Köszönöm a hozzászólásokat. 
 
Aki a tájékozatót elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 5 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 9 fő (Cserna Gábor, 
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – 
nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

250/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú 

Város 2017. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolójának elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetőjének Dunaújváros Megyei Jogú Város 2017. évi 
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját nem fogadja el és felkéri a 
polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság, és a 
Dunaújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjét. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   - a határozat közlésére: 2018. május 31. 
 
4.  Javaslat a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata között 2017. augusztus 2. napján létrejött 
megállapodás módosítására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Suszter Tamás r. alezredes, a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 

                   kapitányságvezetője 
                   Dr. Varga Péter r. dandártábornok, Fejér Megyei Rendőr 
 főkapitányság  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendre, ez javaslat a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
létrejött megállapodás módosítására. 
 
Hozzászólás hiányában aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, 
igennel szavazzon! 
 

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

 
(A szavazás után Barta Endre képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy „tartózkodik” szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 13 igen szavazat, tartózkodott 1 fő, távol lévő 1 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

251/2018. (V.17.) határozata 
a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság és Dunaújváros MJV Önkormányzata 

között 2017. augusztus 02. napján létrejött megállapodás módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy hozzájárul a Fejér Megyei Rendőr-főkapitánysággal 2017. augusztus 02. 
napján – a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság támogatására – megkötött 
megállapodás módosításához. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése rögzíti, hogy az 1. 

pont szerinti megállapodás módosításával a támogatás felhasználásának 
határidejét 2018. június 30. napjában, az elszámolására vonatkozó határidőt 
2018. augusztus 31. napjában határozza meg.  

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

határozat mellékletét képező „Megállapodás” 1. számú módosítását az 
Önkormányzat nevében írja alá, valamint gondoskodjon a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételéről. 

 
Felelős: - a megállapodás aláírásáért:  
               a polgármester 
              - a megállapodás aláírásnak előkészítésében: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 25.  

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

gondoskodjon jelen határozat megküldéséről a Fejér Megyei Rendőr-
főkapitányság, illetve a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság részére.  

 
Felelős: - a határozat közléséért:  
               a polgármester 
              - a határozat megküldésében való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 31.  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a rendeletek megtárgyalására. Önkormányzatunk 2017. évi 
költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Egy 
határozati javaslat és egy rendelettervezet van előttünk. A határozati 
javaslatról döntünk először. 
 
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, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Tóth Kálmán), távol 
lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

252/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése 

végrehajtásáról szóló rendelet elfogadásához kapcsolódó, egyes mérlegtételek 
rendezésére irányuló döntésekről szóló 155/2018. (IV.19.) határozatának 

módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 155/2018. (IV.19.) számú 
határozatának 1. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése megismerte és elfogadja az 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi beszámoló részét képező 
mérlegét 51.897.098 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.”  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a rendelettervezetről! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó 
Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Hingyi László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő 
(Nagy Zoltánné) – megalkotta a 12/2018. (V.18.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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6. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 
az önkormányzat gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Önkormányzati gazdálkodási rendelet módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó 
Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 
fő (Nagy Zoltánné) – megalkotta a 13/2018. (V.18.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat a női LEN Kupa győztes Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK 

GRAPHICS felnőtt női vízilabda csapat sportolóinak és 
sportszakembereinek jutalmazására 
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:  Koszi Ferenc, a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm Koszi Ferenc urat, a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda 
Sportegyesület elnökét. És ahogy képviselő-társaim többen is 
megfogalmazták az áprilisi közgyűlésen, tényleg történelmi léptékű az az 
eredmény, amelyet a városunk vízilabda csapata a LEN Kupában 
sikerként elért. Ezzel képviselve nemcsak a várost, hanem a magyar 
nemzetet, a hazát, az országunkat. Őszinte szívvel gratulálok valamennyi 
felkészítőnek, az egyesület valamennyi támogatójának és valamennyi 
játékosának.  
 
Aki a jutalmazást tartalmazó határozati javaslattal egyetért, az kérem, 
igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
253/2018. (V.17.) határozata 

a női LEN Kupa győztes Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK GRAPHICS felnőtt 
női vízilabda csapat sportolóinak és sportszakembereinek jutalmazásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a női LEN Kupa győztes 

Dunaújvárosi Egyetem-MAARSK GRAPHICS felnőtt női vízilabda csapat 
sportolóit és sportszakembereit jutalomban részesíti az alábbiak szerint: 

 
Sportolók JUTALOM ÖSSZEGE (nettó) 

Brezovszki Gerda 60.000,- Ft

Garda Krisztina 60.000,- Ft

Géraldine Mahieu 60.000,- Ft

Gurisatti Gréta 60.000,- Ft

Horváth Brigitta 60.000,- Ft

Huszti Vanda 60.000,- Ft

Kiss Alexandra 60.000,- Ft

Lara Luka 60.000,- Ft

Laura Aarts 60.000,- Ft

Mchunu Hlengiwe 60.000,- Ft

Rompos Dóra 60.000,- Ft

Sajben Viktória 60.000,- Ft

Sajben Nikolett 60.000,- Ft

Szabó Nikolett 60.000,- Ft

Szilágyi Dorottya 60.000,- Ft

Vályi Fanny 60.000,- Ft

Vályi Vanda 60.000,- Ft

Ziegler Diána 60.000,- Ft

Sportszakemberek 

Mihók Attila 48.000,- Ft

Fülöp Tibor 48.000,- Ft

Varga Balázs 48.000,- Ft

Vizkeleti Péter 48.000,- Ft

Schmidt Tamás 48.000,- Ft

Kis-Primász Ágnes 48.000,- Ft

Koszi Ferenc 48.000,- Ft

Összesen:   1.416.000,- Ft 
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2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 
kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018.(II.16.) 
önkormányzati rendelet 5.c. melléklet 13. „sport célok és feladatok” alcím alatt 
szereplő „Sportfeladatokra felosztható keret” előirányzaton biztosítja. 

 
3.)  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 kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester  
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
              - 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 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés elfogadta a határozati javaslatot, és gratulálok még egyszer. 
 

8.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, 
beszámoló elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke  
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 
 intézményvezetője 

Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
igazgatója 
Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ intézmény-
vezetője 
Kiss Dénes, r. őrnagy, Dunaújvárosi Rendőrkapitányság 
bűnmegelőzési alosztályvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Gyermekjóléti ellátásról szóló beszámolónkat tárgyaljuk. Üdvözlöm 
meghívott intézményvezetőinket. 
 
Hozzászólás hiányában legyenek kedvesek a beszámolóról dönteni! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

254/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló értékelés, 
beszámoló elfogadásáról 

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

évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló, 
a határozat mellékletét képező beszámolót. Megállapítja, hogy az 
önkormányzat az SZMSZ-ében, az érintett osztályok a polgármesteri hivatal 
SZMSZ-ében, az önkormányzat intézményei pedig az alapító okiratukban 
foglaltak szerint gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataiknak eleget tettek. 

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

átfogó értékelés megtárgyalásáról és elfogadásáról tájékoztassa a Fejér Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztályát a határozat és annak 
melléklete megküldésével. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben 

indítandó csoportok számának meghatározására, átszervezésére  
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Óvodánkban indítandó, következő tanévtől indítandó csoportok számának 
meghatározása. Herczné Jankovics Gabriella igazgatóhelyettes asszony 
van jelen igazgatónő helyett. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

255/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában a 2018/2019-es nevelési évben indítandó csoportok 

számának meghatározására, átszervezésről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018/2019-es nevelési évben a 
Dunaújvárosi Óvoda 12 tagintézményében 59 csoport működését 
finanszírozza, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy  
1.) a Duna-parti Tagóvodában 1 csoport, 
2.) az Aprók Háza Tagóvodában 1 csoport, 
3.) a Bóbita Tagóvodában 1 csoport újra megnyíljon. 

 
Felelős: -  a határozat végrehajtásáért: 

a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Határidő: - a határozat végrehajtására: 2018. augusztus 31. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Dunaújvárosi 

Óvoda székhelye a 2400 Dunaújváros, Lilla köz 1. szám alatti ingatlan legyen. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője részére. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. május 31. 
 
10. Javaslat a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosítására 

Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Szintén óvodai napirend, alapító okirat módosítása következik! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
256/2018. (V.17.) határozata  

a Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okiratának módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 227/2002. (VII.11.) számú 
határozatával elfogadott Dunaújvárosi Óvoda Alapító Okirata módosítására az 
alábbi módosító okiratot fogadja el: 

 
„Okirat száma: 13644-4/2018. 
 

Módosító okirat 
 
A Dunaújvárosi Óvoda a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlése által 2017. augusztus 15. napján kiadott, 17119-16/2017. számú 
alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) bekezdése alapján 
– Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése ….../2018. 
(V.17.) határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom: 
 
1. Az alapító okirat 1.2.1. pontjában a „2400 Dunaújváros, Pajtás utca 2.” 

szövegrész helyébe a „2400 Dunaújváros, Lilla köz 1.” szövegrész kerül. 
2. Az alapító okirat 4.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
„4.1. A költségvetési szerv közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. pontja alapján óvodai ellátás, a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény – továbbiakban: Köznev. tv. – 4. 
§ 1.1. pontja, valamint 8. § (1) bekezdésében foglalt óvodai neveléssel, a Köznev. tv. 
4. § 1.21. pontja alapján a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű 
gyermekek óvodai nevelésével összefüggő feladatok ellátása. A gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – 
továbbiakban: Gyvt. – 21. § szerinti gyermekétkeztetési, 21/A. § - 21/C. § szerinti 
intézményi gyermekétkeztetési; ingyenes és kedvezményes intézményi 
gyermekétkeztetési, szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátása, valamint az 
intézmény dolgozói részére munkahelyi étkeztetés biztosítása.” 
3. Az alapító okirat 6.3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6.3. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám a 
köznevelési intézmény 

 
 

 feladatellátási hely megnevezése tagozat 
megjelölése 

maximális gyermek-, 
tanulólétszám 

1 Dunaújvárosi Óvoda Aprók Háza 
Tagóvodája 

- 168 

2 Dunaújvárosi Óvoda Aranyalma 
Tagóvodája 

- 95 

3 Dunaújvárosi Óvoda Bóbita 
Tagóvodája 

- 100 

4 Dunaújvárosi Óvoda Csillagvirág 
Tagóvodája 

- 96 

5 Dunaújvárosi Óvoda Duna-parti 
Tagóvodája 

- 125 
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6 Dunaújvárosi Óvoda Eszterlánc 
Tagóvodája 

- 175 

7 Dunaújvárosi Óvoda Katica 
Tagóvodája 

- 40 

8 Dunaújvárosi Óvoda Kincskereső 
Tagóvodája 

- 71 

9 Dunaújvárosi Óvoda Margaréta 
Tagóvodája 

- 125 

10 Dunaújvárosi Óvoda Napsugár 
Tagóvodája 

- 175 

11 Dunaújvárosi Óvoda Római 
Városrészi Tagóvodája 

- 171 

12 Dunaújvárosi Óvoda Százszorszép 
Tagóvodája 

- 96 

„ 
 
Jelen módosító okiratot 2018. augusztus 31. napjától kell alkalmazni. 
Kelt: Dunaújváros, 2018. május 17. 

P.H. 
Cserna Gábor 
polgármester 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 25. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Dunaújvárosi Óvoda 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
               a Dunaújvárosi Óvoda vezetője 
Határidő: 2018. szeptember 28. 

 
4.  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: 
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                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2018. május 31. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

11. Javaslat a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és 
gyógypedagógiai asszisztens 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: 
 

Szintén óvoda. Óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógus asszisztens 
álláshely engedélyezése a Dunaújvárosi Óvodában. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

257/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvodában óvodapedagógus, dajka és gyógypedagógiai 

asszisztens álláshely engedélyezéséről 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018/19-es nevelési évben a 
Dunaújvárosi Óvoda szakmai létszámát 10 fővel növeli az alábbiak szerint: 

 
 

6 fő óvodapedagógus álláshelyet létesít 2018. szeptember 1. napjától, 
3 fő dajka álláshelyet létesít 2018. szeptember 1. napjától, 
1 fő gyógypedagógiai asszisztens álláshelyet létesít 2018. szeptember 1. 
napjától.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018/2019-es nevelési évre a 

fenntartásában lévő Dunaújvárosi Óvodában (2400 Dunaújváros, Pajtás u. 2.) 
 

az óvodapedagógus munkakört:              126,5 fő, 
a dajka munkakört:                   61  fő, 
a pedagógiai munkát segítő munkakört:      19,5 fő, 
a technikai dolgozó munkakört:                29,5 fő 
Mindösszesen:                236,5 fő létszámban állapítja meg. 
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3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott 
feladat végrehajtása vonatkozásában a Dunaújvárosi Óvoda intézmény 2018. 
évi költségvetésében az intézményfinanszírozás összegét az alábbiak szerint 
módosítja: 
A személyi juttatások előirányzatát 8.853.954,- forinttal, a járulék előirányzatát 
509.299,- forinttal megemeli. Az összeg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 5 b. melléklet „Intézményi tartalék” 
sora terhére kerül elszámolásra. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                a polgármester 
             - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 
             - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

 
4.  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. 

 
5.  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 31. 

 
12. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön 

szerződés és a hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó 
állásfoglalásról szóló 439/2017. (VI.15.) határozat módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi 
 elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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A Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés és egy 
korábbi határozatunk módosítására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

258/2018. (V.17.) határozata 
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés és a 

hajléktalan ellátórendszer működtetésére vonatkozó állásfoglalásról szóló 
439/2017. (VI.15.) határozat módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az állásfoglalás kialakítására a 

hajléktalan ellátórendszer további működtetéséről szóló 439/2017. (VI.15.) 
határozata 4. pontjában a „2018. december 31-ig” szövegrészt „legkésőbb 
2019. december 31-ig„ szövegre módosítja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt.-t, hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal jelenleg 
fennálló bérleti szerződést hosszabbítsa meg változatlan feltételek mellett 2019. 
december 31-ig. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

    Határidő: - a Közgyűlés döntését követően haladéktalanul 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a Magyar 

Mentőszolgálat Alapítvánnyal 2017. október 4-én megkötött haszonkölcsön 
szerződés 1. pontja az alábbiak szerint módosuljon: „Felek megállapítják a jelen 
szerződés 1/a. számú mellékleteként becsatolt Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatala Földhivatali Osztálya összefoglaló határozata 
alapján, hogy a Kölcsönadó kizárólagos  – 1/1 arányú – tulajdonát képezi a 
Dunaújváros, belterület 772/14 helyrajzi szám alatt nyilvántartott „kivett épület, 
udvar” megnevezésű 2811 m2 területű, természetben Dunaújváros, Kandó 
Kálmán tér 4. szám alatti ingatlan (a továbbiakban: ingatlan).” 

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

határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke és a 
DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója részére küldje 
meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

            a polgármester 
                   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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            a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő: 2018. május 31. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 3. pontban meghatározott döntés alapján a határozat melléklete szerinti 
haszonkölcsön szerződés 1. számú módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
13. Javaslat a Vasas Táncegyüttes támogatására, ennek kapcsán a 

költségvetési rendelet módosítására, és szerződéskötésre a Vasas 
Táncegyüttes Alapítvánnyal 
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:  Horváth Attila, a Vasas Táncegyüttes Alapítvány kuratóriumi 
 elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Vasas Táncegyüttes támogatására, ennek kapcsán a költségvetési 
rendelet módosítása és szerződés kötése a Vasas Táncegyüttes 
Alapítvánnyal. Dr. Sürü Renáta jegyzőnő! 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A harmadik ponthoz 
szeretnék egy kiegészítést tenni, mert bizonyára, illetve az bizottsági 
hatáskörben ment, mert a költségvetési rendeletben volt ennek a 
támogatásnak egy sora. Én a jogszabályok védelme és a törvényesség 
védelme érdekében javaslom a harmadik pontot kiegészíteni azzal, 
miszerint a felhatalmazza a polgármestert azt követően, hogy az eredeti 
támogatási szerződést az MMK Nonprofit Kft. ügyvezetőjével a 
polgármester úr és az intézményvezető asszony egyöntetűen felbontja, és 
polgármester úr visszavonja az erre vonatkozó határozatot, ezt követően 
kerüljön sor arra, hogy a polgármester úr ezt a szerződést aláírja. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó, akkor magamévá teszem a jegyző asszony gondolatát. És akkor úgy 
külön nem szavazunk, hanem akkor indítványozom, hogy ez kerüljön bele, 
és ezzel a kiegészítéssel szavazzunk. Jó így? 
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Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tökéletes. Köszönöm. Mert szó szerint vette a gép. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Alpolgármester Úr? 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tessék? Mindent betű szerint vesz a számítógép, úgyhogy szó szerint le 
tudják írni a kollegáim a módosító javaslatot, amit polgármester úr tett 
meg. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Alpolgármester Úr! 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Érintettségemet 
szeretném bejelenteni.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Erről szavaznunk kell? Jegyző asszony! Igen. 
 
Aki kizárja a szavazásból a humán alpolgármester urat, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gombos István alpolgármestert a „Javaslat a Vasas 
Táncegyüttes támogatására, ennek kapcsán a költségvetési rendelet módosítására, 
és szerződéskötésre a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal” című előterjesztés 
határozati javaslatára történő szavazásból – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, 
Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán) – nem zárta ki és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

259/2018. (V.17.) határozata 
Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján 

a határozathozatalból történő kizárásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a Vasas 
Táncegyüttes támogatására, ennek kapcsán a költségvetési rendelet módosítására, 
és szerződéskötésre a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal” című előterjesztés 
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határozati javaslatára történő szavazásból Gombos István alpolgármestert nem zárja 
ki. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés nem zárta ki az alpolgármester urat a szavazásból.  
 
Aki támogatja a határozati javaslatot a jegyző asszony által elmondott 
kiegészítésekkel, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

260/2018. (V.17.) határozata  
a Vasas Táncegyüttes támogatásáról, ennek kapcsán a költségvetési rendelet 

módosításáról és szerződéskötésről a Vasas Táncegyüttes Alapítvánnyal  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi költségvetésről és 
annak végrehajtásáról szóló rendelete 5.a. mellékletében „Kulturális, oktatási és 
ifjúsági feladatok” címszó alatt 9.20. előirányzatként szereplő: „MMK Nonprofit 
Kft. Vasas Néptáncegyüttes támogatása” szövegrészt  „Vasas Táncegyüttes 
Alapítvány” szövegrészre módosítja, egyúttal a Közgyűlés a hivatkozott 
költségvetési előirányzat terhére 4.000.000 Ft támogatást nyújt a Vasas 
Táncegyüttes Alapítvány részére, amely a táncegyüttes eszközeinek 
fejlesztésére, fellépésekre, fesztiválszereplésekre fordítandó. 

 
2.  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 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont alapján elkészített, a határozat mellékletét képező támogatási 
szerződést írja alá azt követően, hogy az eredeti támogatási szerződést az 
MMK Nonprofit Kft. és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
megszünteti, és visszavonásra kerül az MMK Nonprofit Kft. támogatásáról szóló 
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korábban meghozott polgármesteri határozat, egyben utasítja, hogy 
gondoskodjon a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

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

                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. május 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent 

Pantaleon Kórház-Rendelőintézet között a 4. számú felnőtt háziorvosi 
körzet rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 

főigazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm a kórház gazdasági igazgató asszonyát. A kórházzal kötött, a 4. 
számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségét célzó megállapodás 
megkötését tárgyalja a közgyűlés. Nehezebb volt kimondani, mint hogy 
szavazunk róla. 
 
Úgyhogy legyenek kedvesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

261/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros MJV Önkormányzata és a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet 
között a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet rezsiköltségének fizetését biztosító 

megállapodás megkötéséről 
 

1) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a határozat mellékletét 
képező, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szent Pantaleon 
Kórház-Rendelőintézet Dunaújváros közötti a 4. számú felnőtt háziorvosi körzet 
rezsiköltségének fizetését biztosító megállapodás megkötéséhez, mely szerint 
2018. június 1-től 16.646,- Ft + ÁFA/hó megtérítésére kerül sor a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott bevétel terhére. 
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2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban megjelölt szerződést írja alá, és a Szent Pantaleon Kórház-
Rendelőintézet Dunaújvárost, mint szerződő felet a határozat megküldésével 
tájékoztassa a testület döntéséről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
             - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat megküldésére: 2018. május 31. 
                - szerződés aláírására: 2018. június 15. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
15. Javaslat a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében dr. 

Majorosi Emese útiköltségének megtérítésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Majorosi Emese háziorvos 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Dr. Majorosi Emese háziorvos útiköltségeinek megtérítéséről döntünk. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
262/2018. (V.17.) határozata 

a 15. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében 
dr. Majorosi Emese útiköltségének megtérítéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15. számú felnőtt háziorvosi 

körzet ellátása érdekében dr. Majorosi Emese teljes gépjármű útiköltségét mint 
a körzet működtetésével szükségszerűen felmerülő költséget elismeri és 
hozzájárul annak kifizetéséhez lakhelye és a 15. körzet Dunaújváros, Váci M. u. 
9. szám alatti rendelő között a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és az Állami Egészségügyi Ellátó Központ közötti útvonal tekintetében – a 15. 
sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében – létrejött szerződés időtartama 
alatt azzal, hogy dr. Majorosi Emese az útiköltség összegét számlával köteles 
igazolni és havi útnyilvántartást köteles Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatához benyújtani. 
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      Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                        a polgármester 
                       - a végrehajtásban való közreműködésért:  
                         a humán szolgáltatási osztály vezetője  

Határidő: folyamatos 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 

számlával és útnyilvántartással igazolt útiköltség megtérítéséről intézkedjen. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                        a polgármester 

 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a benyújtott számlán szereplő időpont 
 
3.  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás fedezete az Állami Egészségügyi 

Ellátó Központ és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 
helyettesítő háziorvosi szolgálat ellátására kötött szerződés 3. számú 
mellékletében meghatározott, a finanszírozásból átadott összeg. 

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

közlésére. 
 

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                    a polgármester 

 - a végrehajtásban való közreműködésért:  
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 

 Határidő: 2018. május 31. 
 

16. Javaslat a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval 
megbízási szerződés megkötésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Németh Ildikó ápoló 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Németh Ildikó ápoló asszonnyal kötött megbízási szerződés megkötéséről 
döntünk. 
 
Legyenek szívesek voksolni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
263/2018. (V.17.) határozata 

a hajléktalanok ellátása érdekében Németh Ildikó ápolóval 
megbízási szerződés megkötéséről 

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

Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett hajléktalanokat ellátó integrált 
intézménybe bejelentett személyek egészségügyi alapellátása érdekében az 
ápolói feladatok elvégzésére Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
és Németh Ildikó ápoló között 2018. június 1. napjától a megbízási szerződés a 
jelen határozat melléklete szerinti formában és tartalommal létrejöjjön. 

      
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: a megbízási szerződés aláírására: 2018. május 31. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 

végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) rendelet 5. melléklet 11. 
Egészségügyi feladatok Személyi juttatások, valamint Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó sorain az ápoló megbízási díjának és 
járulékainak kifizetésére a fedezet rendelkezésre áll. 

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

megbízási szerződés egy példányát küldje meg a Fejér Megyei Kormányhivatal 
Dunaújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 31. 
 

4.  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: 2018. május 31. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

17. Javaslat az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi 
támogatására vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Oktatási és ifjúsági tevékenységet folytató civil szervezetek ezévi 
támogatása, alapítványi pályázatok elbírálására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

264/2018. (V.17.) határozata 
az oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi támogatására 

vonatkozó pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 163/2018. (II.22.) PM 

határozattal kiírt oktatási és ifjúsági tevékenységű civil szervezetek 2018. évi 
támogatására vonatkozó pályázatra benyújtott alapítványi kérelmek közül 
támogatja az alábbiakat: 

 
PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA TÁMOGATÁS (FT) 

„Szilágyi” Alapítvány 

Színházlátogatás 
 Múltidéző játszóház 

Tanulmányi kirándulás 
Zombor (Szerbia) városába 

302.500,- 
 

Göllner Mária Waldorf 
Pedagógiai Alapítvány 

Működési támogatás 
(2018.09.01.-2019.03.31.) 

300.000,- 

Muzsikáló Fiatalok 
Alapítvány 

„Móriczos Piknik” 
megrendezése 

200.000,- 

Kőrösi Diákalapítvány 
 Interaktív táblarendszer és 

telepítése 
 

 200.000,- 
 

 
A pályázati támogatások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete 13. sorszámú 
„oktatási és ifjúsági feladatok felosztható kerete” előirányzata biztosítja. 

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

pályázatokra: 
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PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA 

Dunaújvárosi Szonáta 
Zeneművészeti 

Alapítvány 

GIUSTOZZI 120 bassi harmónika 

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

és 2. pontban hozott 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. május 30. 

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

 
18. Javaslat a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására 

vonatkozó alapítványi pályázatok elbírálására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most pedig egy másik szféra, a szociális és egyészségügyi szervezetek 
támogatásáról döntünk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
265/2018. (V.17.) határozata 

a szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására vonatkozó 
pályázatra érkezett alapítványi kérelmek elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 162/2018. (II.22.) PM 

határozattal kiírt szociális és egészségügyi szervezetek 2018. évi támogatására 
vonatkozó pályázatra benyújtott alapítványi kérelmek közül támogatja az 
alábbiakat: 
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PÁLYÁZÓ NEVE PÁLYÁZAT TÉMÁJA TÁMOGATÁS (FT) 

Jószolgálati Otthon 
Közalapítvány 

Balatoni tábor halmozottan 
hátrányos helyzetű 

fogyatékkal élő ellátottak 
részére 

156.000,- 

Dunaújváros és 
Környéke 04 
Alapítvány 

Működési támogatás  500.000,- 

Dunaújvárosi 
Bölcsődékért 

Alapítvány 

30 db Germicid armatura és 
fénycső csoportszobákba 

(fertőtlenítés) 
830.000,- 

 
A pályázati támogatások fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete 10. sorszámú 
„szociális és egészségügyi szervezetek támogatása” előirányzata biztosítja. 

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

1. és 2. pontban hozott 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. május 30. 

               - a határozat végrehajtására: a szerződéskötéshez szükséges 
                          dokumentumok benyújtását követő 8 munkanapon belül 
 
19.  Javaslat a Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő XXIX. 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor támogatására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tárnok Mária, a Pro Minoritate Alapítvány kuratóriumi elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Pro Minoritate Alapítvány által szokásos, hagyományos, elnézést nem 
szokásos, hagyományos XXIX. Bálványosi Nyári Egyetem támogatása. A 
határozati javaslat egy „A” és egy „B” változatot tartalmaz. Az „A” 
változatot teszem fel szavazásra, a 400.000,- Ft-ot.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 11 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér 
Attila, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

266/2018. (V.17.) határozata 
a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány által megrendezendő  

„XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor” támogatásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése – Tárnok Mária 
kuratóriumi elnök kérésére – a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor költségeihez a 2018. évben egyszeri 400.000 Ft, azaz négyszázezer 
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa u. 6.) részre. 

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

szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5/A mellékletének 9.12 „Pro 
Minoritate Alapítvány – Bálványos” nevű előirányzat soráról biztosít fedezetet.  

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy jelen határozat alapján a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvánnyal kötendő kötelezettségvállalást írja alá, és a nyilvántartásba 
vételéről gondoskodjon.  

 
Felelős: - az aláírásért és rögzítésért:  
               a polgármester 
             - a kötelezettségvállalás előkészítésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2018. június 25. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a 

Polgármestert, hogy jelen határozatnak a Kisebbségekért – Pro Minoritate 
Alapítvány részére történő megküldésről gondoskodjon.  

 
Felelős: - a határozat megküldéséért:  
               a polgármester 
             - a határozat megküldésében való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztályvezető 
Határidő: 2018. május 31. 

  
20. Javaslat óvodatej programban való részvétel jóváhagyására 

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

 



63 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Óvodatej programban való részvétel jóváhagyása egy FM rendelet 
alapján. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

267/2018. (V.17.) határozata 
óvodatej programban való részvétel jóváhagyásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 

hogy az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) 
FM rendelet alapján az óvodatej programban való részvételt támogatja és a 
program támogatására – 2018. április 26-án – kiírt ajánlattételi felhívást 
jóváhagyja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 

1. pontjában jóváhagyott ajánlattételi felhívásra beérkező pályázatok 
tekintetében felhatalmazza a polgármestert azok elbírálására, valamint a 
kiválasztott szállító esetében az 1. pontban megjelölt rendelet 3. melléklet 
szerinti szállítási szerződés megkötésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester  
     - határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. május 25. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Kérném is osztályvezető asszonyt eme nemes program megfelelő és 
hatékony koordinálására óvodánkkal együtt. 
 

21. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-III. havi 
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Önkormányzatunk első negyedévi pénzügyi terv teljesítéséről szóló 
tájékoztató. Dudás Pálné költségvetési osztályvezető asszony ugye 
öregségi nyugdíjba vonult. Önkormányzatunk kiírta a pályázatot a 
pénzügyi osztályvezetői állás betöltésére, és ennek elbírálásáig Szekeres 
Réka vezető ügyintéző asszony, illetve Börcs-Bajnok Csilla számviteli 
vezető ügyintéző asszony képviseli az osztályt aláírási és közgyűlési 
jogkörben. Az itt jelenlévő hölgy a számviteli vezető ügyintéző asszony, 
Börcs-Bajnok Csilla. Üdvözlöm! 
 
A közgyűlés legyen kedves szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
268/2018. (V.17.) határozata 

az Önkormányzat 2018. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. I-III. havi pénzügyi terve teljesítéséről 
szóló tájékoztatót. 

 
22. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 18/2018. (I.25.) 

határozata 6. pontjának végrehajtására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlésünk 18/2018. közgyűlési határozatának 6. pontjának 
végrehajtására tesz javaslatot a következő napirend. 
 
Tessék dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú város Közgyűlésének 

269/2018. (V.17.) határozata 
nehéz élethelyzetbe került gyermekek szüleinek támogatásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 18/2018. (I.25.) határozat 6. pontját 
hatályon kívül helyezi, egyben kinyilvánítja azon szándékát, hogy a beteg gyermeket 
nevelő, nehéz helyzetben lévő családok támogatási igényeiről egyedi kérelmek 
alapján dönt. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
   a polgármester 
 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
   a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:   folyamatos 
 
23. Javaslat a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai 

korszerűsítése” című felhíváson való indulásról és a konzorciumi 
megállapodás aláírására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című felhíváson való 
indulás és konzorciumi megállapodás aláírása. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ugye itt a 
következő napirendekben a TOP-os pályázatokról lesz szó. Ezzel 
kapcsolatban lenne egy kérdésem, illetve majd egy kimutatás kérésem. Az 
elmúlt időszakban én is örömmel szavaztam meg azokat a pályázati 
kiírásokat, illetve azokat a határozati javaslatokat, amikhez a TOP-os 
javaslatok szóltak, különböző épületek felújítása, különböző területeknek a 
szebbé tétele. Ugye itt mindig érkeztek be pályázatok, és legtöbbször 
ugye a DVG járt el, nyilván azért, mert a legjobb árat adta. Ezért az 
elkövetkezendőkben mindig történt egy olyan, hogy a későbbiekben újabb 
és újabb pénzek derültek ki, tehát, hogy újabb pénzek lettek szükségesek, 
hiszen később derültek ki, hogy mire van még szükség. Én azt kérném, 
hogy az elmúlt TOP-os pályázatokban egy pontos kimutatást, hogy mi és 
mikor és mire kértek plusz pénzeket, és ezeknek a plusz pénzeknek a 
számláival való igazolását, tehát ezt szeretném kérni. Köszönöm szépen. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:16 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester távozott az ülésteremből.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm, képviselő úr, és akkor most szavazunk. 
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Aki támogatja, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

270/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-16  

„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázaton való 
részvételéről és konzorciumi megállapodás aláírásáról” 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” 
címmel. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft-vel (továbbiakban: projektmenedzsment 
szervezet) a fent nevezett projekt támogatási kérelmének benyújtása, valamint 
a projekt megvalósítása érdekében, továbbá ahhoz, hogy a projekt előkészítési 
szakaszában a projektmenedzsment szervezet közreműködő, véleményező 
szerepet töltsön be. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
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 támogatási kérelmek benyújtásának határideje 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata az 1. pontban megnevezett projekt 
előkészítési költségei vonatkozásában 10 millió Ft előfinanszírozást biztosítson 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési 
rendelete 5. mellékletének 23.3 TOP programok elnevezésű sorának dologi 
kiadások kiemelt előirányzat terhére. 
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5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 
határozat 4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés 
soron következő módosítása során vegye figyelembe, valamint utasítja a 
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

24. Javaslat a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése” című projekt megvalósításához szükséges üzleti terv 
elkészítéséhez forrás biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Huszonnegyedik napirendi pont, egészségügyi alapellátás infrastukturális 
fejlesztése című projekt megvalósításához szükséges üzleti 
előkészítéséhez forrás biztosítása.  
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

271/2018. (V.17.) határozata 
 a TOP-6.6.1-16 „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című 

projekt megvalósításához szükséges Üzleti Terv elkészítéséhez forrás 
biztosításáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a TOP-6.6.1-16 

„Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című projekt az orvosi 
rendelők pályázat előkészítéséhez szükséges Üzleti Terv elkészítteti. 
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2.) A Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. pontban meghatározott 
kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
rendeletének 5. melléklet 23.3. „TOP PROGRAMOK” dologi kiadások sora 
biztosít fedezetet bruttó Hárommillió-ötszázezer Ft összegben.  

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

Irodaház Kft-t, hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat 
vonatkozásában az előkészítési tevékenységhez szükséges feladatokat 
készítse elő, és a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. május 31. 
 
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 módosításában való közreműködésért: 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
 
25. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat 

együttműködési konzorciumából történő tag kilépésére irányuló 
megállapodás aláírására 
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 Nkft. 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Huszonötödik napirendi pont, javaslat az identitás és kohézió erősítése 
pályázat kapcsán. 
 
Aki támogatja, igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
272/2018. (V.17.) határozata 

 a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázat 
együttműködési konzorciumából történő tag kilépésére irányulómegállapodás 

aláírásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a TOP-
6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” címmel megjelent pályázati 
felhívásra irányuló, a támogatási kérelem benyújtásához kötött Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodásból DV N Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit 
Zrt. konzorciumi tag kilépjen. 

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

hogy az 1. pontban megnevezett Konzorciumi Tag kilépésére, a Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodás megszüntetésére irányuló három oldalú - a 
határozati javaslat 1.számú mellékletét képező – megállapodást aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 24. 
 
3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a TOP-6.9.2-16 “Helyi identitás és kohézió erősítése” címmel megjelent 
pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásához, a pályázati feltételek 
alapján meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő - a 
határozati javaslat 2. számú mellékletét képező – új Konzorciumi 
Együttműködési Megállapodást, valamint a támogatási kérelem benyújtásához, 
illetve a projekt előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 24. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

26. Javaslat a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című 
pályázathoz Közösségi felmérésre, Közösségi beszélgetések és interjúk 
lebonyolítására, valamint Helyi Cselekvési Terv elkészítésére meghirdetett 
ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálására 
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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 Nkft. 

                    ügyvezetője 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Huszonhatodik napirendi pont, helyi identitás és kohézió erősítése című 
pályázathoz közösségi felmérés, közösségi beszélgetések, interjúk 
lebonyolítása kapcsán. 
 
Aki támogatja a pályázati lehetőséget, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

273/2018. (V.17.) határozata 
a TOP-6.9.2-16 Helyi identitás és kohézió erősítése című pályázathoz 

szükséges Közösségi felmérésre, Közösségi beszélgetések és interjúk 
lebonyolítására, valamint Helyi Cselekvési Terv elkészítésére meghirdetett  

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

kohézió erősítése” című pályázathoz szükséges Közösségi felmérésre, 
Közösségi beszélgetések és interjúk lebonyolítására, valamint Helyi Cselekvési 
Terv elkészítésére meghirdetett ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok 
alapján nyertes ajánlattevőként a bruttó 10.490.200,- Ft, azaz bruttó tízmillió-
négyszázkilencvenezer-kettőszáz forint ajánlati árat kínáló Pozitív Externália 
Tanácsadó és Projektfejlesztő Kft. (1173 Budapest Budapest, Akácvirág utca 
28. III. em. 10., Képviselő: Mészáros György ügyvezető igazgató) ajánlattevőt 
jelöli meg.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Főépítészi, 

Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban 
megnevezett ajánlattevővel az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási 
szerződést – megfelelve a pályázati feltételekben meghatározott formai és 
tartalmi követelményeknek - terjessze be polgármesteri aláírásra és intézkedjen 
a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. május 24. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

27. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 
vonatkozó pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos 
döntés meghozatalára  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Huszonhetedik napirend, LIMES helyszínek fejlesztésére vontakozó 
pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos döntés 
meghozatala. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
274/2018. (V.17.) határozata 

a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó 
pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos döntés 

meghozataláról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi kikötésekkel fogadja a 

GINOP – 7.1.6-16 világörökségi helyszínek fejlesztése felhívásra benyújtandó 
konzorciumi együttműködési megállapodás támogatásban részesített projekt 
megvalósítására tervezetet, amely a határozat 1. sz. melléklete: 
a) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a konzorciumi 

együttműködési megállapodás 9. pontjában a kommunikáció 
véleményezésére vonatkozó bekezdést magára nézve nem tartja 
kötelezőnek és betartandónak. 

b) Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a konzorciumi 
együttműködési megállapodás 10. Titoktartás című pontját – a pályázati 
kiírás és a közérdekből nyilvános adatok megismerhetőségének 
biztosítására figyelemmel - magára nézve nem tartja kötelezőnek és 
betartandónak. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a polgármester figyelmét 

arra, hogy utólagos tájékoztatási kötelezettséggel tartozik a Közgyűlés felé. 
 

Határidő: az együttműködési megállapodás aláírását követő közgyűlés 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
28. Javaslat a Dózsa Mozicentrum épületének és környezetének felújítására 

vonatkozóan kivitelező kiválasztására  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Huszonnyolcadik napirend, javaslat a Dózsa Mozicentrum épületének és 
környezetének felújítására vonatkozó kivitelező kiválasztására. Egy 
nagyon régóta várt napirend egyébként. Szabó Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Alpolgármester! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Megelőlegeztem. Alpolgármester Úr! De hogy 
szóval nem szeretném vitatni azt, hogy ez egy fontos dolog. Egyetértek a 
szándékkal, de azért látva azt az elszámolási módot, ahogyan bizonyos 
pályázatok elszámolásra kerültek. Ugye én ennek a ciklusnak az elején az 
első képviselői indítványom arról szólt, hogy mindenki számára átlátható 
módon  a város honlapján minden szerződést, teljesítési igazolást, 
számlát nyilvánosságra hozva számoljunk el  minden pályázatról, ezt 
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akkor önök nem támogatták, és hát ennek a trendnek egy nagyon rossz 
folytatása az, hogy úgy fogunk több százmillió forintról dönteni, hogy itt az 
ülésteremben került kiosztásra egy anyag. Úgyhogy én azt gondolom, és 
arra kérem, hogy nem szerencsés a városlakók pénzével való 
gazdálkodás szempontjából az, hogy ilyen esetben nincsen lehetőség ezt 
előre megismerni és átgondolni, és arra szeretném kérni a város vezetőit, 
a többséget és mindenkit, aki egy ilyen projekt előkészítésében részt vesz, 
hogy tiszteljék meg annyival a városlakókat, hogy ezt az anyagot vagy egy 
ehhez hasonló anyagot legalább határidőre kipostáznak. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Hingyi László képviselő úré a szó! Képviselő úr! 
Jelezték, hogy a mikrofont… Köszönöm. 

 
Hingyi László képviselő: 
 

Bocsánat! Alpolgármester Úr! Akkor újra kezdeném. Tehát nem a Dózsa 
mozival kapcsolatban, de pont egy ilyen pályázatról van szó, ami a kis 
Vasmű úton van felújítás, a Muki és annak a környezetének a felújításáról. 
Ami a probléma, az, hogy nem szilárd burkolattal, hanem ilyen murvás 
burkolattal terítették meg azt a területet. Fel szeretném hívni a figyelmet a 
tervezőnek, tudom, hogy Dunaújváros Önkormányzata nem szólhatott 
ebbe a felújításba bele, de sajnos egy olyan murvás utat tettek le, ami se a 
mozgáskorlátozottak, kerekes kocsisok nem tudják megközelíteni, nem 
beszélve arról, hogy sok gyereknek problémát fog okozni, hogyha elesik 
véletlenül, amit sose lehet tudni, egy murvás úton a térdét, lábát 
felsértheti. Tehát úgy gondolom, hogy ez egy olyan döntés volt, ami 
szerintem eleve már nem hiszem, hogy a mai modern városokba beleillik 
egy ilyen murvás út elkészítése, úgyhogy én szeretném, hogyha 
költséggel is jár, de ezeket a pontokat felújítani. Illetve azok a részek, hogy 
ott a kis Vasmű út mentén a gyalogosjárdát megszüntették és föltöltötték 
földdel, gondoljuk, amikor lesz a téli takarítás, havat oda föl fogják kotorni 
a hókotró autók, hogy fog az ott mutatni. Nem beszélve arról, hogy 
megszakítva a banknál, a kereskedelmi banknál a gyalogosforgalmat, 
szintén nem lehet odáig eljutni kerekes kocsival. Úgyhogy kérném, hogy 
ezeket felülvizsgálják ezt a részt. Köszönöm szépen. 
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 10:20 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Nagyon köszönöm. Izsák Máté képviselő úr! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mint a 
körzet képviselője, ezúton is szeretném kifejezni örömömet, hogy a Dózsa 
Mozicentrum és környezete, kiemelném, hogy a környezete is ugye 
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megújul. Azt hozzátenném, hogy ugye in-house beszerzés keretében 
indikatív ajánlatok alapján került a DVG Zrt.-nek a megbízására ennek a 
projektnek a megvalósítása. Mint az árajánlatokból is látjuk, jelentős 
költségcsökkentés, illetve ajánlat van benne. Hozzátenném, hogy duplán 
is örülök ennek, mivel, mint 100%-os önkormányzati tulajdonú zrt.-ről 
beszélünk, ezért még jobban rálátunk mind a kivitelezési munkákra, mind 
pedig azoknak a folyamatára. Én úgy gondolom, hogy ebben az esetben 
abszolút nem áll fenn semminek az akadálya, és semmiféle olyan gyanú 
nem állhat fel, hogy itt netalántán bármi más is történhet. És ezúton is 
szeretném megköszönni a DVG Zrt.-nek, hogy rendelkezésünkre áll 
ismételten, és reményeim szerint mihamarabb megújul a város egyik 
ékköve, a Dózsa Mozicentrum és annak a környéke az ott lakók örömére. 
Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Köszönöm.  
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

275/2018. (V.17.) határozata 
a TOP-6.3.2 Dózsa Mozicentrum épületének- és környezetének, valamint 

a TOP-6.5.1 Dózsa Mozicentrum épületenergetikai fejlesztése c. 
 projektben tervezett beruházás kivitelezőjének kiválasztására 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2 Dózsa 
Mozicentrum épületének- és környezetének, valamint a TOP-6.5.1 Dózsa 
Mozicentrum épületenergetikai fejlesztése c. projektben tervezett beruházási 
tevékenység elvégzésével a határozat 1. sz. mellékletét képező függő hatályú 
vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG Zrt.-t (2400 
Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) bízza meg 500 752 379,- Ft, + ÁFA, összesen 
bruttó 635 955 522,- Ft, azaz hatszázharmincötmillió-kilencszázötvenötezer-
ötszázhuszonkettő forint vállalkozási díjért. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

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

  
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
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                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2018. május 28.  

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

kötelezettségvállalásra részben a 2018. évi költségvetéséről és annak 
végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelete biztosít 459.955.522,- Ft 
fedezetet: a   7.a melléklete 23. Pályázati és egyéb támogatással megvalósuló 
projektek kiadásai 11. TOP 6.3.2 Zöld város projekt soron bruttó 428.100.000,- 
Ft-ot. A fennmaradó 31.856.000,- Ft-ot átcsoportosítás útján az 5. melléklet 
23.3. TOP programok/3 dologi kiadások előirányzat soráról. A TOP 6.5.1-16 
projekt pozitív támogatói döntése esetén a hiányzó 176 000 000 Ft összeg a 
költségvetési bevétel pályázati forrás során megemelkedik. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

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

Határidő: 2019. június 30. 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy a 3. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet 
módosításakor vegye figyelembe.  

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

29. Javaslat az Élményfürdő komplexum támogatott látogatására vonatkozó 
koncepció elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. vezér- 

                    igazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Élményfürdő támogatott látogatására vonatkozó koncepció elfogadása. 
Besztercei képviselő úré a szó! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Érdeklődni szeretnék ezzel a koncepció támogatással 
kapcsolatban. Összeírtam magamnak itt egy-két számot, hogy ebben a 
tervezetben mi szerepel jelenleg. Ugye 44,5 millió forint támogatást tervez 
fizetni az önkormányzat havonta az üzemeltető cégnek, ennek az 
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Uniszolnak, ami 2018-ban hét hónapra, tehát június 1-től 311 millió forint 
lesz. Kiszámoltam, hogy a dunaújvárosi, a tervezet szerint a dunaújvárosi 
óvoda, bölcsőde, az ESZI, a CSÁO, a tankerületek és a nyugdíjasok 
hányszor tudnak bemenni ingyen a dunaújvárosi élményfürdőbe 2018-ban 
a tervezet szerint. Tehát a dunaújvárosi óvodások, az összes óvodás, 
tehát a 831 gyerek vagy 34 gyerek plusz a kísérők, összesen, majdnem 
23 alkalommal fognak tudni ingyen bemenni a fürdőbe. Tehát az összes 
óvodás. Az összes bölcsődés Dunaújvárosban, ez 376 gyerek plusz az 
összes dolgozó, a gondozóktól kezdve a portásig szintén 22 alkalommal 
tudnak bemenni ingyen 2018-ban az élményfürdőbe. Ugyanúgy az ESZI 
és az Árpád-házi Szent Erzsébet által ellátott gondozott idős emberek is, 
333 emberről van szó, szintén 22 alkalommal tudnak bemenni. A CSÁO-n 
lakók 21, és az összes tankerülethez tartozó, tehát a tankerülethez tartozó 
összes tanuló szintén, ez több mint négyezer fő, szintén 22 alkalommal 
tud bemenni ingyen a tervezet szerint a dunaújvárosi élményfürdőbe. Ez a 
városnak 311 millió forintjába fog kerülni a tervezet szerint 2018-ban. 
Illetve van a tervezetben még egy olyan kiegészítés, hogy amennyiben 
nem fognak, nem töltik ki a létszámot az óvodások, a bölcsődések, a 
tankerületesek, a diákok, a nyugdíjasok, akkor az ő belépőjüket számolva 
az Uniszol, tehát az üzemeltető ingyen köteles beengedni ugyanebben a 
létszámban dunaújvárosi lakcímmel rendelkező dunaújvárosi lakosokat. 
Én realitásnak tekintem, hogy ez nem fog megvalósulni, már az a része, 
hogy az összes dunaújvárosi óvodás, a legutolsó gyerekig 22 alkalommal 
elmenne a bölcsődésekre, a nyugdíjasok, ja a nyugdíjasokat nem 
mondtam, hát ott van egy kicsi eltérés, mert egy nyugdíjas csak ötször tud 
bemenni. De itt is tizenkettőezer nyugdíjasra számolták ki a költségtérítést, 
tehát a város összes nyugdíjasára, akik ötször fognak tudni elmenni 2018-
ban ingyen ebbe a fürdőbe. Mivel valószínűsítem, hogy a nyugdíjasok sem 
fogják kihasználni mind a tizenkétezren ezt a lehetőséget, valószínűsítem, 
hogy a négyezer iskolás sem fogja maradéktalanul kihasználni ezt a 
lehetőséget, illetve az óvodások, bölcsődések, stb., ezért a tervezet 
szerint a fennmaradó, ki nem használt kapacitást ugye ki kell adnia az 
üzemeltetőnek a városlakosok számára. Az én meglátásom szerint, és 
mondom, két lábban a talpon, két lábbal a földön élve úgy látom, hogy 
2018-ban a tervezet szerint senki nem fog Dunaújvárosban belépőt fizetni 
ebben az élményfürdőben, legalábbis a tervezetből ez látszik, hogyha ki 
lesz használva az összes kapacitás, ami a 311 millió forintra vonatkozik. 
Tehát egyszer azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan számolták ki ezt 
a 22 alkalmat, honnan jöttek ki ezek a számok, mi alapján gondolták, hogy 
mind a 817 óvodás el fog menni, vagy mi alapján gondolták, hogy mind a 
376 bölcsődés el fog menni huszonkétszer. Ez az egyik. A másik az, ami a 
költségvetés részét illeti. 2018-ban ez 311 millió forint, viszont 2019-ben, 
ha marad ugyanez a támogatási szint, az több mint félmilliárdos 
támogatást jelent.  Tehát ötszázmillió fölötti támogatást fog jelenteni 2019-
ben. Tehát kettő év alatt, idén és jövőre ez megközelíti azt az összeget, 
amiért meg lett vásárolva az élményfürdő. Tehát durván 830 millió forint 
fog menni két év alatt támogatásra a fürdőnek. Ki fogja ezt fedezni? Van-e 
erre fedezet? Ha igen, akkor honnan? Tehát, hogy a semmiből hogyan fog 
tudni teremteni az önkormányzat uszkve másfél év alatt nyolcszázmillió 
forintot arra, hogy ez az élményfürdő működjön. Az, hogy az élményfürdő 
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van, és létezik, és fel lett újítva, ez jó. Az, hogy az önkormányzat viszont 
támogatásként két év alatt kifizeti még egyszer a fürdőt, és hogyha tovább 
tervezik ezt a támogatási szintet, akkor két évente kvázi újból kifizetjük a 
fürdőnek az árát, ez azért az önkormányzati költségvetésben szerintem 
elég komoly lyukat üt. És én azt kérdezem, hogy erre honnan van fedezet, 
terveznek-e rá fedezetet, tudnak-e valami olyan támogatásról, államiról 
vagy bármilyenről, ami jelen pillanatban még nem látszik a 
költségvetésünkben. Tehát, hogy honnan fog erre pénz jutni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

 Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
  
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én szóval 
ebben az élményfürdő kérdésben azt hiszem, hogy sok vita volt már 
politikus és politikus, politikus és városlakó, városlakó és városlakó között, 
hogy kell-e ez nekünk, kellett-e ekkora, kinek a mutyija volt, mutyi volt-e, 
nem volt-e mutyi. Erről szerintem már rengeteget beszéltünk. És a jövőre 
előre tekintve tényleg nekem az az egy kérdésem van, hogy miből lesz 
erre pénzünk. Hogy a városnak a mostani finanszírozási formában lesz-e 
tartósan három-, ötszázmillió forintja arra, hogy üzemeltesse az 
élményfürdőt. És az egy másik kérdés, hogy szerintem át kell azt gondolni, 
hogy lehet-e ezt úgy üzemeltetni olyan formában, hogyha már a város 
üzemeltetni szeretné, hogy ez kevesebbe kerüljön a városnak. Mert 
nekem nagyon úgy tűnik, hogy itt a gombhoz varrjuk a kabátot, hogy az 
üzemeltető elvár egy bizonyos összeget, és akkor utána pedig a város 
keresi azt a formát, hogy valamit tudjon kapni ezért az összegért. De 
szerintem ennek fordítva kéne lenni. Ennek úgy kéne lennie, hogy a 
városnak el kéne döntenie, hogy erre fenntartható módon mennyit akar 
fordítani, ha akar erre költeni, és aszerint üzemeltetni, vagy egy olyan 
üzemeltetőnek kiadni, aki nyilván nem horror áron, de valamilyen módon 
piaci alapon próbálja meg ezt életben tartani. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Megkérem dr. Vántus Judit osztályvezető asszonyt, hogy 
írásban legyen kedves a képviselői kérdésekre válaszolni. 
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, az 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, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő 
(Besztercei Zsolt, Hingyi László, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
276/2018. (V.17.) határozata  

az Élményfürdő komplexum támogatott látogatására vonatkozó 
koncepció elfogadására 

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

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 53/2018. (I.25.) határozata 6. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
„6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert egy a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Intézményei, dunaújvárosi nyugdíjas lakosok 
részére támogatás nyújtására vonatkozó rendszer kidolgozására és annak 
közgyűlés elé terjesztésére.” 

 
2. 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 látogatásához belépő és az 
ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez a mindenkor érvényes 
díjszabásnak megfelelő 3 órás belépőjegy vásárlására 2018. június 01-től 2018. 
december 31-ig bruttó 311.150.000.-Ft/2018. év (7 hónap) támogatást nyújt az 
alábbi bontásban és bruttó összegben: 

 
Kedvezményezettek  Támogatási összeg 2018. évre bruttó 

összeg 

1.1. Dunaújvárosi Óvoda   34.226.410-Ft 

1.2 Bölcsődék Igazgatósága 
Dunaújváros 

  17.009.533-Ft 

1.3.Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai 

  17.216.967-Ft 

1.4.Útkereső Segítő Szolgálat     1.244.510-Ft 

1.5.Dunaújvárosi Tankerületi Központ 137.735.913-Ft 

1.6 dunaújvárosi nyugdíjasoknak   103.716.667-Ft 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

jelen határozat 1. számú mellékletét képező szerződésminta 1.1.-1.5. 
pontokban foglaltakkal kiegészített, továbbá a jelen határozat 2. számú 
melléletét képező szerződés aláírására az európai uniós versenyjogi 
értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális 
támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a Miniszter 
jelen támogatási programra vonatkozó jóváhagyásának közlését követően, a 
jóváhagyásban foglalt esetleges módosításokkal. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat 3. számú mellékletét képező „Szolgáltatási koncessziós 
szerződés a dunaújvárosi élményfürdő üzemeltetésére és hasznosítására” 
című szerződés módosítás aláírására és felkéri jelen határozat közlésére. 
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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 

        - a támogatási szerződések aláírására: Miniszter jóváhagyásának 
          közlését követő 15 napon belül 
        - a módosított koncessziós szerződés aláírására: a határozat 
          érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
30. Javaslat a dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és 

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

                    Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Sportszervezetekkel kötött kölcsönszerzős módosítása. Felhívom a 
figyelmüket, hogy egy I. és II. határozati javaslat van előttünk, és mind a 
kettő „A” és „B” változatot tartalmaz. Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ez a két javaslat most már 
sokadszorra van itt előttünk. Több egyeztetésről esett szó itt már a tavalyi 
évben is azzal kapcsolatban, hogy le fognak ülni mind a Dunaferr 
vezetésével a sportegyesülettel kapcsolatban, mind pedig a DPASE-nak a 
vezetésével, hogy mi legyen ezekkel a kölcsönökkel, egyáltalán vissza 
tudják-e valaha fizetni. Mi a szándék ezzel, történt-e egyeztetés, történt-e 
leülés. Ott a bizottsági ülésen még csak egy verzió keringett, ez a 
december 31-e, mert ezt tűnt logikusnak. De évek óta javaslom, hogy ezt 
vezessük már ki a költségvetésből, pontosan tudjuk, hogy egyik szervezet 
sem fogja visszafizetni ezt a pénzt. Ez nem más, mint egy ilyen potenciál 
azzal kapcsolatban, hogyha a városvezetés el akar érni valamit ezekkel a 
szervezetekkel kapcsolatban. Én ezt nem tartom szerencsésnek, úgyhogy 
szeretném megkérdezni, hogy mi a szándék. Ha az első verzió megy át, 
ami ha jól látom, június 30., akkor az azt jelenti, hogy következő 
közgyűlésen dönteni kell erről ismételten. Szeretném jelezni, hogyha 
véletlen ez nem történne meg, és „A” verzió megy át, nem fog ráérni 
júliusban, hogy bejöjjek a közgyűlésre azért, hogy erről döntsünk. Tehát 
szeretném, hogyha olyan verziót fogadnánk el, hogy ne hülyítsük itt 
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egymást egész nyáron, hogy be kell szaladgálni rendkívüli közgyűlésre. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. És hasonló gondolattal vagyok, mint Pintér képviselő úr. 
Viszont itt a PASE-vel kapcsolatban lenne egy ilyen kisebb kiegészítésem. 
Ugye elhangzott a bizottsági ülésen az a PASE részéről, hogy valóban ez 
egy kétely, vagy reménysugár sincs, hogy hogyan lesz kifizetve majd ez a 
pénz, és valóban csak tologatjuk. Majd később ugye mint a PASE Kft. 
vagy külön majd az utánpótlás és külön a felnőtt kaptunk egy olyan nyílt 
közleményt, hogy Dunaújváros Önkormányzata nem támogatja az ifjúsági 
csapatokat a PASE-nél. Azt gondolom, hogy akkor kicsit gondolkoznunk 
kéne, vagy azt mondani, hogy akkor itt van ez a több tízmillió forintos, 
ötvenmillió forintos tartozás, amit így tolunk magunk előtt. Ott van egy 
nulla forintos támogatás, amit tényleg nem kapnak meg az ifjúsági 
csapatok, és tényleg szükség lenne rá. Még hogyha különböző kft.-nél is 
van, még egyszer mondom, csináljuk akkor azt, engedjük el ezt az 
ötvenmillió forintot, viszont igenis kényszerítsük rá őket arra, hogy azt a 
pénzt az ifjúsági csapataikba fektessék bele éveken keresztül. Úgyhogy 
tehát lehet itt egymásra majd mutogatni, lehet itt ezeket a dolgokat 
tologatni, de én azt gondolom, hogy az tényleg abszurd, hogy két havonta 
nyomogatunk egy gombot, hogy akkor majd ekkor, majd akkor lesz 
kifizetve, közben kapjuk adott esetben félig meddig jogos támogatást, 
hogy az utánpótlás nincs finanszírozva. Tehát egy nonszensz történet. 
Akkor legyen az, hogy adok is meg nem is, kapok is meg nem is, tehát 
tényleg akkor üljenek le azok az emberek, akiknek le kell ülni, és akkor 
össze lehetne hozni szerintem ezt a történetet. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Alpolgármester Úr! Szepesi alpolgármester úré a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Hát, elhűlve hallottam, amit a 
képviselő urak mondtak. Ezt az iskolában is tanítják, aki meg 
középiskolába járt meg egyetemre, annak is azt tanítják, hogyha valaki 
kölcsönt vesz fel, azt vissza kell adni. Ez egy alapvető igazság. Ugye? 
Ezzel nem vitatkozhatunk. A városnak több százmillió forint kölcsöne van 
kint különböző sportegyesületeknél. Ha tudom, hogy nem adom vissza, 
akkor nem kérek kölcsönt. Természetesen a PASE-ra visszatérve olyan 
céget miért támogatunk, akinek nem látunk bele a könyveibe. Ismerjük a 
PASE gazdálkodását? Képviselő úr ismeri a PASE gazdálkodását? A 
PASE a mostani támogatását úgy kérte, mint PASE, nem úgy, mint 
utánpótlás. Ha megnézik a sporttámogatások kiosztását, minden 
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utánpótlással foglalkozó egyesület kapott támogatást. Dönthetünk úgy 
egyszer, de csak közösen, 15-0 arányban, hogy elengedünk mindenkinek 
valamit, de ugye ezt mi nem merjük megkockáztatni, mert a következő 
héten, ha mi megszavaznánk, akkor rögtön feljelentenének bennünket 
hűtlen kezelésért önök. Jó? Ezen gondolkodjunk el közösen. Mert tényleg 
nem lehet sokáig ezt a nagyon sok kölcsönt magunk előtt görgetni, 
egyszer a végére kéne járni. De ezt csak közösen tudjuk megoldani, és 
nem kimazsolázva, hogy a PASE-nek igen, a másiknak nem, annak csak 
a felét vagy annak hosszabbítunk. Jó? Ezt közösen át kéne nézni egy zárt 
ülésen, megbeszélni, és közösen eldönteni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, alpolgármester úr. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. És köszönöm a választ is. Alpolgármester Úr! Én azt 
gondolom, hogy amióta képviselő vagyok, sőt, már sokkal régebb óta itt 
van ez a történet. Én öntől ezt a közösen üljünk le, és majd egyébként 
önök leülnek az egyesületekkel, és hasonló, és hasonló, már én 
számtalan esetben hallottam, és mégsem történt semmi. Tehát jelen 
pillanatban kéthavonta szavazgatunk erről. Én azért mondtam egy ilyen 
megoldást, mert közben született, volt egy ilyen támadás is. Tehát én 
megértem azt, amit ön mond, el is tudom fogadni, de akkor tényleg üljünk 
le, és akkor legyen ennek valami következménye, vagy történjen valami. 
Ne az legyen, hogy amikor mi ezt fölhozzuk, önt azt elmondja, hogy jó, 
akkor majd üljünk le. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Azt gondolom, az 
előző napirendi pontnál 341 millió forintot adtunk egy külső cégnek 
valamiért. Azt gondolom, hogy amikor arról beszélgettünk, hogy el kéne 
engedni ezeket a tartozásokat, volt egy nagy ígéret, hogy akkor 
megnézzük azt, hogy hogy lehet az önkormányzatnak a különböző 
sportegyesületek között valamilyen befolyást szerezni. Erre kb. fél éve 
nem kapunk választ. Mert azt gondoltuk, hogy tényleg folynak a 
tárgyalások, egyeztetések. Most akkor megkérdezem önt, alpolgármester 
úr, miért nem a DVG Zrt. kapta meg az élményfürdőnek az üzemeltetését. 
Saját cégünk, mindenbe belelátunk, minden papírjába belelátunk. Akkor 
most hogy van ez? Valakinek adunk, másnak meg nem adunk, mert nem 
látunk bele? A sportot lehet támogatni így is, meg lehet úgy is támogatni. 
Teljesen igaza van, az kérjen kölcsön, aki vissza tudja adni. Teljesen 
igaza van. Ez a csapat jelen pillanatban és látva a bizottsági ülésen is 
elhangozva az, hogy esélyt nem látnak arra, hogy vissza tudják adni, és 
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ez már húzódik hét-nyolc éve. Én oda fogom nyomni a gombot, ha kell a 
tizenötödiknek, hogy igenis, engedjük el a tartozásukat. Tegyünk tiszta 
lapot, a költségvetés lásson tisztán, hogy mi az, ami van, és mi az, ami 
nincs. Ezt nagyon fontosnak tartom, de oda fogom tenni a gombot, hogy 
megszavazzam azt, hogy mindenkinek engedjük el. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! 
Köszönöm szépen a válaszát. Egy dologban egyetértünk, ha valaki 
kölcsönkér, azt vissza kell adni. Csak szeretném felhívni arra a tisztelt 
figyelmét, hogy nyilván ön is tudja, meg itt többen a teremben, hogy az 
ilyen egyezségek azok az előterjesztés előtt születnek meg. Ott bizonyos 
emberek vesznek részt, ezekről az egyeztetésekről jegyzőkönyvek nem 
szoktak készülni. Sajnos, mert hogyha készülnének, akkor tudnánk, hogy 
az ott lévők miben egyeztek meg. Abban a szerencsés vagy szerencsétlen 
helyzetben vagyok, hogy ezekkel a kölcsönökkel kapcsolatban speciel a 
Dunaferrnek adott ötvenmilliós kölcsön esetében én részt vettem ezen a 
megbeszélésen, és tudom, hogy az ott lévő felek miben egyeztek meg. 
Nem szeretnék kiselőadást tartani róla, nem szeretnék senkit se 
kellemetlen helyzetbe hozni, de azért forszírozom ezt az ügyet, mert 
emlékszem rá, hogy mi volt. Itt nagyon sokan már nem, nagyon sokan itt 
se voltak még ebben a képviselő-testületben, a DPASE-nál nem tudom, 
hogy mi történt, de határozottan arra emlékszem, hogy a Dunaferr 
Sportegyesület esetében az ötvenmilliós kölcsön az azzal a feltétellel lett 
kölcsönként odaadva, hogy még abban az évben, év végén, amikor erre a 
közgyűlésnek lehetősége lett volna, vissza nem térítendővé alakítja ezt a 
támogatást. Hogy milyen okból, milyen okból nem, nem tudom, hogy miért 
nem történt ez meg, egy a lényeg, hogy én erre határozottan emlékszem, 
és még jó az emlékezőképességem, jegyzőkönyv nem készült róla, tehát 
mindenki azt mond, amit akar. Én egyébként ott voltam. A DPASE-nél 
nem tudom, hogy mi van, tehát én azt kérem önöktől, hogy amikor ilyen 
témában megegyeznek, akkor menet közben ne változtassuk a 
feltételeket. Egyébként pedig sporttámogatással kapcsolatban 2010 után 
évekig ezt dumáltam itt a közgyűlésben, hogy sportkoncepció, ami létezik 
egyébként. Tehát van a városnak, csak már aktualitását veszítette, 
poroljuk már le, újítsák már föl, mert akkor nem lennének ilyen viták. Tehát 
akkor pontosan tudnánk, hogy kinek adunk, kinek nem adunk, és kinek 
mennyit adunk, hiszen adófizetői pénzekről beszélünk. Akkor lefújták ezt a 
javaslatot, egyébként polgármester úr mondta szó szerint azt, hogy önök 
nem koncepciókat gyártanak, hanem cselekszenek. Szerintem ebben az 
esetben szerencsés volna elgondolkodni ezen. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Alpolgármester Úr! 
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Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! A Pintér Attila képviselő úr 
mondta, hogy emlékezünk. Hát, akkor Tóth Kálmánnak szeretném az 
emlékezetébe vésni, hogy ki építtette ezt az élményfürdőt, melyik 
közgyűlés szavazta meg. Ön azt mondja, hogy ennyit meg annyit fizetünk 
érte. Az eredeti koncepcióban, ha mi nem mondjuk fel ezt a szerződést, 
hányszorosát fizettük volna ki ennek az élményfürdőnek. Végre az állam 
segítséget adott, visszavásároltuk az élményfürdőt, a város lakóinak 
örömet szeretnénk okozni, mert hiányolták az emberek, és önök ilyen 
mondvacsinált problémákat találnak ki. Ha van sapka rajtunk, az a baj, ha 
nincs sapka rajtunk, az a baj. Megpróbáljuk megoldani a problémát. Azt 
mondja, hogy miért nem a DVG. Ha most én a DVG-nek ezt odaadom, 
akkor vagy a Jobbik vagy valaki rögtön feljelent bennünket, hogy 
versenytárgyalás nélkül vagy közbeszerzés nélkül odaadtuk a saját 
cégünknek az üzemeltetést. Mondják már meg, mikor tegyünk fel sapkát, 
vagy mikor vegyük le a sapkát. Mert bármit csinálunk, az rossz. Ha a 
város lakóinak örömet akarunk szerezni, negyvenhat-negyvenhétezer 
embernek, a nyugdíjasoknak örömet akarunk szerezni, a 
mozgáskorlátozottaknak, a gyerekeknek, az óvodásoknak, hogy ingyen 
menjenek a fürdőbe. Az is baj? Mondják meg, mennyi legyen a jegy. Nem 
adunk egy fillér támogatást se, tegyenek egy tíz-tizenötezer forintos jegyre 
javaslatot, és akkor nem kell támogatást adnunk. Nem kell a 
városlakóknak örömet szerezni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, ez nagyon kerek volt. Gombos alpolgármester úr! 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A PASE kapcsán 
érintettségemet szerettem volna bejelenteni. 
 

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

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Gombos István alpolgármestert a „Javaslat a 
dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés 
módosítására” című előterjesztés I. határozati javaslatára történő szavazásból – 
mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán) – nem zárja ki és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
277/2018. (V.17.) határozata 

Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján 
a határozathozatalból történő kizárásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gombos István alpolgármester 
személyes érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a 
dunaújvárosi sportszervezetekkel kötött kölcsönszerződés és támogatási szerződés 
módosítására” című előterjesztés I. határozati javaslatára történő szavazásból 
Gombos István alpolgármestert nem zárja ki. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés nem zárta ki az alpolgármester urat a szavazásból. Tóth 
Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Szepesi 
Alpolgármester Úr! Szerettem volna megvárni az ön válaszát az előző 
napirendi pontnál. Érdekes módon nem szólalt hozzá, mert úgy gondolta, 
nem kell elmondani. Mindenki egyetért az élményfürdőnek a kinyitásával. 
A módszerek mások. Nem kell rátolni azt, hogy mi nem értünk egyet. 
Elmondtam ezt múltkor is, igenis egyetértünk vele, és azzal is egyet 
fogunk érteni, hogy a harmadik ütemet megépítjük vagy a negyediket vagy 
az ötödiket. Szó sincs erről. Nem kell a szavakban megkeresni azt, hogy 
miért lehetünk mi az ellenzéki oldal. Megépítettük, vállaljuk érte a 
felelősséget. Ön nem volt, mikor szavazni kellett volna. Én tudom, hogy 
mit kértek tőlem, és én tudom, hogy mit tettem akkor. Én azért vállalom a 
felelősséget. De azt gondolom, hogy az előző napirendi pontnál kellett 
volna elmondani, hogy mindenki ingyen bemehet az élményfürdőbe. Miért 
nem mondta el. Ezt még sehol nem mondta el, hogy mindenki ingyen 
mehet be. Hajrá! Lakcímkártya kell. Nem negyvenhétezren leszünk, 
hanem ötvennyolcezren leszünk ebben a városban. Semmi baj, örülünk 
neki. Hát, erről szól az élet. Sporttámogatásról van szó. Vannak 
önkormányzati tulajdonban lévő egyesületünk, adjuk nekik a támogatást. 
Ma is fogunk adni támogatást. Van arra esély, hogy mondjuk a 
törzstőkével meg a többivel játszva lesz esélyünk arra, hogy esetleg 
másképp fogjuk látni a dolgokat. Nem hiszem. Sikereket érünk el a 
sportban, ezt szeretném továbbra is támogatni. Legyen egy NBIII-as 
focicsapat, akit nem támogatunk. Iváncsán NBIII-as csapatot 
negyvenmillióval támogatnak. Megtehetik. Nem erről szól a dolog. 
Mindenki, minden szülő, azt gondolom, mindenki örül annak, hogy a 
gyerekei sportolnak. Egészségesek legyenek, éljenek, minél tovább 
tudjanak élni. Azt gondolom, hogy senki nem erről szól, hanem arról, hogy 
tegyük rendbe, hogy önnek még könnyebb legyen, hogy a számok között 
ne kelljen keresgetni azokat a dolgokat. Erről szól a dolog. És Tóth 
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Kálmán képviselő egyetértek az élményfürdővel bárhogy is, és szívesen el 
fogok oda menni. Voltam már ott, megnéztem. Tudom, hogy mibe kerül, 
és tudom azt, hogy a DVG Zrt. felújítja, és megtesz érte mindent, hogy 
minél hamarabb kinyissa. Egyetértünk vele. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem tudom, képviselő úr, miért ma miért kelt föl ennyi iróniával teli bal 
vagy jobb lábbal, ezt igazából nem értem, mert sugárzott önből. Aki a 
határozati, ja igen, I. Pintér Attila! Bocsánat! Az előbb eltűnt a neve. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Csak közben megnyomtam a kihangosítót. Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Hát, ön rutinos politikus, ez 
látszik. Tehát sikerült egy fél perc alatt összekeverni az összes témakört. 
Tehát a Dunaferr SE és DPASE támogatásról beszéltünk, és ahhoz 
kapcsolatban voltak megjegyzéseim. Hát, szerencsétlen Tóth Kálmán 
képviselő úr odakeverte az élményfürdőt, és sikerült is teljesen más 
témába terelni, más vizekre ezt a vitát. Nekem nem azzal van bajom, hogy 
kit támogatunk, vagy kit nem, csak hogy döntsük el, hogy a jövőben ez 
hogyan fog működni. És nekem ezzel az egész előterjesztéssel egyetlen 
problémám van, az pedig, hogy nagyon sok éve toljuk, húzzuk-vonjuk 
magunk előtt, magunk mögött, akárhol, tehát hogy nem születik végleges 
döntés ebben. A Dunaferr Sportegyesületes kölcsön az még 2010 előtti, a 
DPASE-s ha jól emlékszem, talán 2011-12 környéke, de nem biztos, hogy 
jól emlékszem az évszámra. Tehát évek óta költségvetésben 
szerepeltetjük, tudjuk, hogy nem fog érkezni rá bevétel. Most akkor vagy 
tegyünk valamit, hogy akkor jöjjön valami egyébként a Barta képviselő 
úrnak a javaslata érdemi javaslat volt, tehát így is össze lehet vezetni 
ezeket a dolgokat, hogy azt mondjuk, hogy egyébként adnánk, de most x 
évig nem adunk, amíg ez le nem telik, vagy le nem ketyeg, és így szép 
fokozatosan lejön. Tehát nekem csak a problémám ezzel, hogy valamit 
mondjunk már, mert ezek a sportegyesületek is azokkal az információkkal, 
azokkal a javaslatokkal tudnak tervezni, amik itt megszületnek. És az is 
fontos egyébként, hogy ezek a sportegyesületeket, ha már vannak, és úgy 
döntünk, akkor tartsuk életben, akkor hozzanak eredményt. Mert 
szerintem a sport egyébként városmarketing szempontból egy nagyon 
fontos eleme Dunaújvárosnak, hiszen valamikor Dunaújváros a Nemzet 
Sportvárosa címet megkapta. Azt gondolom, hogy akik itt laknak, azt 
büszkén viselik is, hát akkor tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy 
ezeket az ügyeket végérvényesen és mindenki számára megnyugtató 
módon le tudjuk zárni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm képviselő úr hozzászólását, az önök hozzászólásait. 
 
A I. határozati javaslat „A” változatáról döntünk! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 9 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, 
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

278/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál Sportegyesülettel kötött 

tartozásátvállalási szerződés módosításáról 
 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
II. határozati javaslat „A” változata! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

279/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaferr Sportegyesülettel kötött támogatási szerződés módosításáról 

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

Önkormányzata közötti Ingatlan bérleti szerződés (terembérlet), valamint a 
2018. március 20-án kelt Bérleti/rendelkezésre állási szerződés (újabb 
terembérlet) módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  habil dr. András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora 

Kiss Ádám Sándor, a Dunaújvárosi Egyetem kancellára 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra. Köszöntöm rektor, illetve kancellár 
urakat. A Dunaújvárosi Egyetem és Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata között ingatlanbérleti szerződés (terembérlet), valamint az 
idén kelt szerződés újabb terembérlettel összefüggő módosítása. Jó 
hosszú neve van, de remélem, képviselő-társaim elolvasták az 
előterjesztést.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
280/2018. (V.17.) határozata  

a Dunaújvárosi Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
közötti Ingatlan bérleti szerződés (terembérlet), valamint a 2018.03.20-án kelt 

Bérleti/rendelkezésre állási szerződés (újabb terembérlet) módosítására 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújvárosi 

Egyetem és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2018. 
március 20. napján kelt Bérleti/rendelkezésre állási szerződést (új terem bérleti 
szerződés) kiegészíteni kívánja oly módon, hogy Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 2018. június 1-től a szerződés fennállásáig, azaz 2019. 
február 28-ig terjedő időszakra vonatkozó bérleti díjat, (27.000.000,- Ft) előre egy 
összegben megfizeti legkésőbb 2018. május 31-ig a Dunaújvárosi Egyetem 
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részére azzal, hogy a határozott idő lejártát követően megszűnik a szerződés, 
azaz nem kerül meghosszabbításra. 

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

Dunaújvárosi Főiskola és a Dunaújváros Önkormányzata között 2006. július 14. 
napján kelt és 2015. június 3. napján módosított Ingatlan bérleti szerződést 
(terem bérleti szerződés) kiegészíteni kívánja oly módon, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. június 1.-2019. február 28-ig tartó 
időszakra (9 hónap) a bérleti díjat (22.875.000,- Ft) egy összegben megfizeti 
legkésőbb 2018. május 31-ig a Dunaújvárosi Egyetem részére. 

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

pontban meghatározott költségekre forrást biztosít a 2018. évi költségvetési 
rendelet 5. melléklet, 14. vagyongazdálkodási feladatok, dologi kiadások soron 
38.791.000,- Ft-ot, valamint 11.084.000,- Ft-ot biztosít az 5.b melléklet Általános 
tartalék soráról az 5. melléklet, 14. vagyongazdálkodási feladatok, dologi 
kiadások sorra történő átcsoportosítással. 

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

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

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                      a polgármester  
                    - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 

                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
             - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 

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

Határidő: 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja  
 

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 
közlésére, továbbá felhatalmazza a határozat mellékletét képező szerződés 
módosítások aláírására.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                        - a szerződés módosítások aláírására a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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32. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási 
közszolgáltatás megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által 
elkészített és meghirdetett pályázati kiírás értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Németh Tamás János, a KNYKK Zrt. vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A DVG tavalyi beszámolója és ezévi üzleti terve. Felhívom a figyelmüket, 
hogy képviselő-társaimnak az ülés elején a DVG Vagyonkezelő Zrt. 
felügyelő bizottságának… Tessék? Autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújításával kapcsolatos 
pályázati kiírás értékelése. Átlapoztam. Elnézést! Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Valószínűleg olyat fogok mondani, amit már így kívülről tudnak a 
képviselő-társaim. Ezt mindig elmondom, de szerintem igenis nagyon 
fontos lenne, hogy a dunaújvárosi közösségi közlekedést olyan módon 
megreformáljuk, hogy az sokkal vonzóbb legyen a dunaújvárosi polgárok 
számára. Mert azt gondolom, amikor valaki egy egyenes járattal el tud 
jutni gyorsan, egyszerűen, rövid időközönként akár a Béke városrészből a 
belvárosba, akár Újtelepről, akkor sokkal inkább meggondolja, hogy 
autóba üljön vagy tömegközlekedjen. De a mostani tömegközlekedési 
rendszer, az gyakorlatilag olyan, hogy sok helyre gyalog egyszerűbben el 
lehet jutni, mint közösségi közlekedéssel a városban. És én azt látom, 
hogy ez a kiírás az ezen érdemben változtatna. Én arra kérem a 
polgármester urat, hogy gondoljuk át ezt az egész közösségi közlekedés 
dolgot a városban, és akár egy időalapú menetjegy bevezetésével, egy új 
menetrenddel tegyük ezt olyan vonzóvá, hogy mindenki jó szívvel, XXI. 
századi módon választhassa azt, hogy ő közösségi közlekedéssel utazik 
ebben a városban. Köszönöm. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Köszönöm, képviselő úr. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő 
(Barta Endre, Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
281/2018. (V.17.) határozata 

az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás 
megújításával kapcsolatosan, a Mobilissimus Kft. által elkészített és 

meghirdetett pályázati kiírás értékeléséről 
 

1.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja az autóbusszal 
végzett menetrend szerinti személyszállítási közszolgáltatás megújítására kiírt 
pályázatra egy pályázat érkezett, amit a KNYKK Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt. küldött Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére. 

 
2. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja a KNYKK 

Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. „Dunaújváros Megyei 
Jogú Város autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” című pályázata 
érvényes a pályázati szempontoknak megfelelő. 

 
3. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a pályázatot eredménytelennek 

nyilvánítja, a „Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának pályázati 
kiírása autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás 
közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” című pályázati felhívás 
VII.20 pontjában megfogalmazottaknak alapján, mely szerint az igényelt 
ellenszolgáltatás összege Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
mindenkori teljesítőképességéhez mérten nem vállalható, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

határozat 2. számú mellékleteként csatolt szerződésmódosítást írja alá. 
 

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

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

                    - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. június 29.  
 
 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
33. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2017. évi beszámolójának 

és 2018. évi üzleti tervének elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Harmincharmadik napirendi pont, a DVG tavalyi évi beszámolója és ez évi 
üzleti terve. Itt a felügyelő bizottság jegyzőkönyvét megkapták az ülés 
elején képviselő-társaim. 
 
Hozzászólás hiányában a határozati javaslatról 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, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

282/2018. (V.17.) határozata  
a DVG Zrt. 2017. évi beszámolójának és 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Zrt. 2017. évi beszámolóját, 
annak kiegészítő mellékletét 2.866.860 e Ft mérleg főösszeggel, 5.192 eFt adózott 
eredménnyel (nyereség) a határozat 1., 2., 3. 4. számú mellékletei szerint elfogadja, 
azzal, hogy az eredményt eredménytartalékba kell helyezni, valamint a 2018. évi 
üzleti tervét a határozat 5. számú melléklete szerint, egyben utasítja polgármestert a 
határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásáért: 
                a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
              - 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.) 

 
34. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2017. évi éves 

beszámolójának elfogadására, a 2018. évi szakmai és pénzügyi tervének 
megtárgyalására, valamint tisztségviselő megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szemenyei István, a DKKA Nkft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Kézilabda Akadémia tavalyi beszámolója, valamint ez évi pénzügyi terv 
megtárgyalása, valamint tisztségviselői megválasztása. Felhívom szíves 
figyelmüket, hogy I., II. határozati javaslat szerepel előttünk, és külön-
külön szavazunk. Alpolgármester úr! Szepesi alpolgármester úr! 
 



92 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Tóth Kálmán 
Képviselő Úr! Na, most jön az, amire ön vár. Kézilabda Akadémia. Nagyon 
szeretjük a Kézilabda Akadémián folyó szakmai munkát, büszkék vagyunk 
az utánpótlásra, és büszkék vagyunk a női csapatra. De amilyen 
ügyvezetés és gazdasági munka folyik ott. Most konkrétan arra gondolok, 
hogy május hónapban szembesült az önkormányzat, hogy a Kézilabda 
Akadémia 2017. évi eredménye mínusz 256 millió forint. Nagy tisztelettel 
kérdezem én a kézilabda ügyvezetőjét, hogy decemberben nem néztek rá 
a könyvekre esetleg. És most jön, amit a Tóth Kálmán képviselő úr 
mondott, a jegyzett tőke. A város nem fogja visszapótolni a jegyzett tőkét. 
Megpróbáljuk más módon megoldani, mert megint nincs 180 millió 
forintunk arra, hogy a jegyzett tőke visszapótolva legyen. Tisztelettel 
kérdezem az ügyvezető urat arról, hogy 2017 májusában hoztunk egy 
olyan határozatot, hogy le kell szállítani az akadémiai jegyzett tőkét 
hárommillió forintra. A polgármester úr elé az alapító okirat 2017. 
december 27-én került. A cégbíróság, vagy nem tudom, most már mi a 
nevük újonnan, 2018 márciusában hagyta jóvá ezt. Hogy húzódhatott el, 
amit az önkormányzat májusban, de legkésőbb júniusban megkapta ezt a 
határozatot az ügyvezetés, és 2017-ben nem volt hajlandó ezt megtenni. 
Mindent megteszünk a kézilabdáért, mindent meg fogunk tenni, hogy 
megmaradjon a kézilabda, de fél szemmel kísérni fogjuk a gazdasági 
tevékenységét. Nagyon nem szeretjük azt, hogyha a saját cégeink nem 
őszinték velünk. És természetesen mínuszos eredményt egyetlenegy 
tulajdonos, az hülye az a tulajdonos, aki elfogad mínuszos eredményt 
vagy mínuszos tervet Magyarországon vagy akár a világban is. A saját 
zsebéből lapátolja ki a pénzt. Ezért nagy tisztelettel kérem a Kézilabda 
Akadémia ügyvezetését, hogy a jövőben talán osszák meg velünk az 
anyagi gondjaikat, és ne mindig arról szóljon a kimutatások kimutatása, 
hogy így szponzor, úgy szponzor, amúgy szponzor, mert lehet, hogy ezt 
meg tudtuk volna oldani, ezt a veszteséget más különböző trükkökkel, 
hogy ne legyen veszteséges ez a Kézilabda Akadémia. De ahhoz az 
önkormányzatnak nem májusban kellett szembesülni a mínusz 256 
millióval. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, alpolgármester úr. Kíván Szemenyei úr reagálni? 
Parancsoljon! 
 

Szemenyei István, a DKKA Nkft. ügyvezetője: 
 
Úgy gondolom, hogy szükséges is reagálni, nem hagyhatom szó nélkül 
nyilván alpolgármester úr kritikáját, ami részben jogos, úgy gondolom. 
Azzal szeretném kezdeni, hogy hét éve működik az akadémia… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 



93 
 

Azzal szerette volna kezdeni, hogy tisztelt közgyűlés, tisztelt polgármester 
úr! Köszönöm. 
 

Szemenyei István, a DKKA Nkft. ügyvezetője: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Köszönöm. Akkor azzal 
folytatnám, hogy hét éve a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia, és rengeteg 
támogatást kaptunk az önkormányzattól annak érdekében, hogy felépítsük 
ezt a rendszert elsősorban Radulovics Bojana szakmai irányítása mellett. 
Azt is gondolom, hogy ma Dunaújvárosnak a legnagyobb marketingértéke, 
erről is szó volt itt az elmúlt percekben, ez a Kézilabda Akadémia, hiszen 
most is az országos bajnokság negyedik helyén állunk. Kivívtuk a jogot a 
nemzetközi kupában való szereplésre. 250 gyerek sportol a kereteink 
között. Nyilván ez egy közösen elért eredmény, ami azt gondolom, hogy 
becsülendő eredmény. A tavalyi évi eredményről annyit tudok elmondani, 
hogy annak több mint fele egy olyan valóban könyvelői, könyvvizsgálói 
hibából eredt, amihez jómagam nem értek, de a könyvvizsgáló ezt már 
tavaly kimutatta. Történtek nagyértékű tárgyi eszköz beszerzések a 
korábbi években, ez helytelenül lett lekönyvelve. Ezt utólag helyre kellett 
rakni egy időbeli elhatárolással. A negatív eredménynek ez a több mint 
50%-a. A másik fele valóban időbeli elhatárolásokból adódik, és abból a 
tényből, amit alpolgármester úr nagyon egyértelműen rávilágított, 
kevesebb a szponzori bevétel annál, mint amit a felnőtt csapatra fordítunk. 
Hogy ezt mikor jeleztük, nyilván dokumentálva van, a decemberi felügyelő 
bizottsági ülésen és azóta is többször is kértem, kértük, hogy üljünk le, 
legyen valami egyezség, beszéljük meg, hogy ennek a csapatnak mi 
legyen a sorsa. A kézilabdában két éves szerződésekről van szó 
általában, tehát egyik napról a másikra csökkenteni a költségvetést 
nagyon nehéz. Szponzorok után menni ma Magyarországon még 
nehezebb. Lehet, hogy többet vártunk a kelleténél, és abban bíztunk, hogy 
kapunk segítséget. Március óta gőzerővel próbálunk azon dolgozni, hogy 
helyrehozzuk azt a pénzügyi helyzetet, ami kialakult. Ez alapvetően a 
forrás oldalnak a megerősítését jelenti. Ha még kapunk rá módot, akkor 
ezen fogunk dolgozni a jövőben. Tudomásul vesszük azt, és ezt a választ 
köszönjük fél év után, hogy az önkormányzattól tervezett módon nyilván 
támogatásokat ne várjunk, mert nem engedheti meg magának, és ezt 
tiszteletben tartjuk. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Utolsó mondatra reagálnék. 
Én nem ezt mondtam. Még mielőtt úgy jelenne meg az újságban, hogy ez 
a csúnya önkormányzat nem támogatja azt a kitűnő szakmai nevelő és 
nagyon becsülendő munkát, hogy ebben a felnőtt csapatban csak egy-két 
idegenlégiós van, és a többi játékos mind magyar. Én ezt szeretném 
tisztázni a nyilvánosság előtt, mi őszinteséget, korrektséget várunk el a 
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csapat ügyvezetőségétől, és közösen meg fogjuk oldani ezt a problémát. 
Senki nem mondta, hogy nem fogjuk támogatni. Én tisztelettel azért 
felhívnám az ügyvezető úr figyelmét, én kigyűjtöttem 2015-től a mai napig, 
mert meg fogják kapni a TAO-támogatást is, és megkapják a 
negyvenmillió kölcsönt is, mert szívén viseljük a kézilabdát, és 
Dunaújváros sportjának zászlóshajójaként ismerjük el, négyszázmillió 
forinttal támogatta az önkormányzat a Kézilabda Akadémiát, és nem 
beszélve még a létesítményhasználatról. Tehát 2015-tól kb. olyan 
hatszázötven-hétszázmillió forinttal támogattuk saját erőből a Kézilabda 
Akadémiát. És továbbra is fogjuk támogatni, de az, hogy semmiféle 
intézkedéseket gazdaságilag, vagy egy kis megszorító intézkedéseket, 
amikor látjuk, hogy baj van, önök nem tesznek, ha nem tárgyalunk, nem 
fog menni, ha tárgyalunk, menni fog. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. I. határozati javaslat tartalmazza a tavalyi beszámolót és az ez 
évi pénzügyi tervet. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

283/2018. (V.17.) határozata  
a Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 2017. évi éves beszámolójának, 

2018. szakmai és pénzügyi tervének megtárgyalásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola – 
Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. 2017. évi egyszerűsített éves 
beszámolóját 326.770 e Ft mérleg főösszeggel és -257.217 eFt adózott 
eredménnyel (veszteség) a határozat 1., 2., és 3. mellékletei szerint elfogadja 
azzal, hogy 2018. évre prémium feladatot nem tűz ki. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi szakmai és pénzügyi 

terve a határozat 4. számú melléklete szerint nem fogadja el és utasítja a 
Dunaújváros Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezetőjét, hogy 2018. június 
30-ig dolgozzon ki intézkedési tervet a veszteség megszüntetésére, egyúttal 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére.  

 
Felelős: - a határozat közléséért  

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

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

II., Szemenyei István ügyvezető meghosszabbítása június hó 30-ig. 
 
Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
(A szavazás után Cserna Gábor polgármester jelezte, hogy a szavazás 
eredményéhez még plusz egy „tartózkodik” szavazat adódik, így kialakult a szavazás 
eredményeként: 12 igen szavazat, tartózkodott 1 fő, nem szavazott 2 fő, távol lévő 1 
fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

284/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezetője és 

könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2018. 
június 01-től, 2018. június 30-ig Szemenyei Istvánt választja meg új 
ügyvezetőnek bruttó 350.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től 2019. május 31-ig Viczkó és Társa 
Kft.-t jelöli 35.000,- + Áfa/hó megbízási díj mellett azzal, hogy a társaság 
nevében eljáró könyvvizsgáló Viczkó József. 

 
3. 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: 
                        a DKKA Nonprofit Kft. tulajdonosi képviselője 
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                - 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.) 

 
35. Javaslat a DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-as Sport Fejlesztési 

Programjának önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelmével 
kapcsolatosan 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Szemenyei István, a DKKA Nkft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, ez a DKKA Nonprofit Kft. Sport 
Fejlesztési Program önerő biztosítás támogatási kérelem. 
 
Hozzászólás hiányában, aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
285/2018. (V.17.) határozata 

DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-as Sport Fejlesztési Programjának 
önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelméről 

 
1.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-

as Sport Fejlesztési Programja önereje biztosításához 25.000.000,- Ft-ot 
biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetés 5.b. melléklete pályázati 
tevékenység, felkészítés, önrész tartalék sor terhére, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt támogatási szerződés 
aláírására az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
jóváhagyását követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester   

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

                    - a támogatási szerződés aláírására: az európai uniós források 
                          felhasználásáért felelős miniszter jóváhagyását követő 
                          30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő: a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

15 perc szünetet rendelek el. 
 

Szünet 
Szünet után: 
 
36. Javaslat a DSZSZ Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására 

Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Konstantin Mihály, a DSZSZ Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Folytatjuk a közgyűlés ülését. A következő napirendi pont, ha jól 
érzékelem, a szennyvíztisztító kft. éves beszámolója. Itt van Konstantin úr, 
üdvözlöm. Hozzászólás? Szepesi alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
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Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Nem olyan egyszerű a 
helyzet a DSZSZ-nél, mint amit a tisztelt képviselő urak elé került 
papírokból látható, természetesen a könyvvizsgáló nem fogadta el, illetve 
nem fogadta el záradék nélkül a DSZSZ mérlegét. Hiszen a DVCSH Kft. 
hibájából a nyitó adatokat nem tudja pontosan beírni a mérlegbe, és nem 
az ügyvezető, nem a könyvelő, nem az ott dolgozók hibájából van ez a 
helyzet, hanem a DVCSH hibájából, hogy nem hajlandó évek óta 
semmiféle adatot adni, pénzt meg főleg a DSZSZ működéséhez. Ezért 
kérem, hogy fogadjuk el ezt a mérleget, mert nagyon fontos számunkra a 
DSZSZ megléte, hiszen van egy olyan perünk a DVCSH-val, amiben 
nagyon sok milliárdot követel tőlünk jogtalanul, de ha véletlenül a magyar 
bíróság ellenünk ítélne, akkor ennek a díjnak a nagy része a DSZSZ Kft.-t 
illetné. Ezért minden áron meg kell tartanunk a DSZSZ-t, bárhogy tönkre 
akarja tenni a DVCSH ezt a cégünket. Én néztem a Pintér Tamás úr, 
országgyűlési képviselő filmjét, és amikor a DVCSH előtt állt, és azt 
mondta, hogy pertársaságot kíván indítani a DVCSH ellen, és ezennel 
felajánlom az országgyűlési képviselő úrnak, hogyha komolyan gondolja, 
Dunaújváros Megyei Jogú Város szívesen csatlakozik ezen 
pertársasághoz a DVCSH Kft. ellen az országgyűlési képviselő úr 
segítsége mellé. Köszönöm szépen. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 11:25 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester elhagyta az üléstermet.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm alpolgármester úr hozzászólását. Közben sajnálatos tévedés 
történt, a 35. napirendi pont következett volna, hiszen azt nem tárgyaltuk, 
ha visszanézik a meghívókat. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a 
Kézilabda Akadémia kapcsán. Itt Szabó Zsolt és Tóth Kálmán kért. Ezt 
megszavaztuk? Akkor én kaptam téves információt. Én is úgy emlékszem 
egyébként. Én úgy tudom, hogy igen. Igen, mind a kettőt. Tehát nálam a 
harmincötös után értelemszerűen a harminchatos. Akkor tisztelt képviselő-
társaim! Nagy tisztelettel arra kérem önöket, vegyék vissza a 
bejelentkezéseiket. Nagyon szépen köszönöm. És akkor most a 
harmincötös elmaradt napirendi pontja kapcsán szavazunk. 
 
Aki a támogatásáról ad tanúbizonyságot, kérem, az igen gomb 
megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 
2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy Zoltánné) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
286/2018. (V.17.) határozata 

DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-as Sport Fejlesztési Programjának 
önerő biztosítására vonatkozó támogatási kérelméről 

 
1.  Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a DKKA Nonprofit Kft. 2017/2018-

as Sport Fejlesztési Programja önereje biztosításához 25.000.000,- Ft-ot 
biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetés 5.b. melléklete pályázati 
tevékenység, felkészítés, önrész tartalék sor terhére, egyben felhatalmazza a 
polgármestert a határozat mellékleteként csatolt támogatási szerződés 
aláírására az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter 
jóváhagyását követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                    - a támogatási szerződés aláírására: az európai uniós források 
                          felhasználásáért felelős miniszter jóváhagyását követő 
                          30 napon belül 

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

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

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gombos István alpolgármester: 

 
És akkor most ténylegesen rátérünk a 36. napirendi pontra, ahol Szepesi 
alpolgármester úr világosan megfogalmazta mindazt, amiről mindannyian 
tudunk, és tudnunk kell, és ezek után tisztelettel kérem Szabó Zsolt 
képviselő urat, hogy mondja el a gondolatait. 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
egyetértek Szepesi alpolgármester úrral, és tényleg csak az az egy 
kérdésem van, vagy az az egy gondolat merült fel bennem, hogy itt van 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ennek a városnak 
a vezető testülete. És évről évre elmondjuk, hogy ez a kialakult helyzet 
van, és akkor most még csináljunk valamit. De hogy azt mondja meg, azt 
kérdezném öntől, alpolgármester úr, hogy tényleg nincsen semmilyen mód 
arra, hogy ezt a helyzetet rendezni lehessen. Évek alatt akár jogi úton nem 
lehetett a DVCSH-nál azt kikényszeríteni, hogy ezek az adatok, ezek 
eljussanak a megfelelő helyre? Mert tényleg én azt látom, hogy itt van a 
város, a városnak van nyilván egy irányító szerve, vannak cégei, és hogy 
évről-évre azzal szembesülünk, hogy van ez a kialakult helyzet, és hogy 
mindig azt várjuk, hogy majd valamilyen módon a következő évre ez 
lezárul. De hogy, én értem ezt a pertársaság dolgot, és én egyébként ezt 
jónak tartom, csak hogy tényleg az van, hogy akkor most már ami lépést 
lehet, azt tegyük meg, hogy ez a helyzet tényleg lezáruljon. Úgyhogy én 
azt szeretném kérni az alpolgármester úrtól, hogy így akkor erről még ha 
valami tájékoztatást adna, hogy még vannak, tehát hogy még van-e ebben 
mozgástér. És hogy ez kb. mikorra fog eredményt hozni. Köszönöm. 
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 11:30 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Köszönöm. Parancsoljon, alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Nagyon óvatosan 
fogalmazom, mert már kétmillió forintra engem bepereltek hitelrontásért 
vagy nem is tudom, miért a DVCSH-tól. De hát ezt majd én kivédem, ha ki 
tudom. Tehát óvatosan fogalmazok. Kb. olyan tíz-tizenöt-húsz per van 
közöttünk jelen pillanatban is. Ez úgy működik, hogy egyik hónapban ő 
adja be ellenünk a felszámolási eljárást, most itt önkormányzat vagy DVG 
vagy DVCSH viszonylatban beszélek, másik hónapban mi. Most ebben a 
pillanatban mi vagyunk lépéselőnyben, mert nekünk másodfok már 
jóváhagyta a felszámolási eljárást. Tehát semmiféle betekintésünk, jogunk 
nincs a DVCSH ügyeibe. Ugye itt van a tisztelt közgyűlés előtt az 
önkormányzati tulajdonú cégek beszámolója. Minden cégünk időben be 
tudta hozni. Kértük a DVCSH-t is, kértük a Hőterm-Vitermet, a Hőterm-
Viterm korrekten azt mondta, hogy elromlott a számítógépes rendszere, 
bejelentette, tehát korrekt volt, bejelentette, Busi Éva asszony bejelentette, 
hogy összeomlott a rendszer, nem tudják behozni. A DVCSH-hoz, hogy ne 
legyen vita közöttünk, és ne fogja rá az önkormányzatra, hogy bármilyen 
kárt okoz neki, különböző kérdéseket teszünk fel, és tettünk fel akár a 
Mádai vezérigazgató úr, akár az önkormányzat, hogy azért lássunk bele a 
könyvekbe. Ilyen pl. tárgyi eszköz leltár, hitelek, vevőszállítók 
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eszkorusítva, a saját cégekkel kötött szerződések. Hát, ahogy a képviselő 
úr nem kapott semmi anyagot, úgy az önkormányzat se és a DVG sem 
kapott anyagot. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Az az igazság, hogy 
most már csak a bíróság asztalán tudunk pingpongozni, mi nem nagyon 
tudunk kommunikálni sem, mert ami kommunikáció van közöttünk, az 
teljesen bírósági úton van mindenféle. Tehát semmibe nem nézhetünk, 
nem kapunk adatot. Ha kapunk is, az ilyen semmi, amivel nem tudjuk azt a 
döntést hitelt érdemlően előkészíteni, hogy a bölcs közgyűlés megfelelően 
döntsön ezekben a témákban. Remélem, ezért nem perelnek be, amit 
mondtam. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Bármi lehet, és annak az ellenkezője is, ahogy szokták mondani. Pintér 
Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egyébként szerencsétlen egy 
szituáció, évek óta ebben a helyzetben vagyunk, itt számtalan vitánk volt 
már egymás között. Egyébként bonyolultnak tűnő, de egyébként nem egy 
bonyolult helyzetről van szó. Két tulajdonos összevitatkozott, a két 
tulajdonos nem tud tárgyalóasztalnál megegyezni egymással, ezért peres 
úton kívánják érvényesíteni az akaratukat. Aztán majd, hogy mi lesz ennek 
a vége, ez kérdéses számomra is, mert ez döntés, ami a DSZSZ-szel 
kapcsolatos, azért egy picit ilyen kármentés, ahogy értettem az 
alpolgármester úrnak a szavait. Vagy nem tudom, hogy jól értettem-e. 
Remélem, jól értettem, mert ugye arról szólt, hogyha a DVCSH ebben a 
perben nyer, és mondjuk azt a pénzösszeget követeli, akkor ezt a DSZSZ-
től követelheti, ahonnan vagy be tudja hajtani, vagy nem tudja behajtani. 
De helyesbítsen, hogyha rosszul értettem, én ezt értettem ki belőle. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Alpolgármester Úr!  
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Pintér Képviselő Úr! 
Nem így van. Ha véletlenül elmarasztaló ítéletet kapna az önkormányzat, 
hogy a befolyt, talajba befolyt csapadékvizek után is kell még nekünk 
valamiféle vízhasználati díjat fizetni, az egy x milliárd forint, de annak a 
döntő része, tehát 60-70%-a a DSZSZ-t illeti, hiszen ő tisztítja meg a vizet. 
Tehát ezért nem szabad elengedni a DSZSZ kezét, és nem azért tartjuk a 
DSZSZ-t, hanem, mert muszáj megtartani, mert ő jogtalanul véve ki akarja 
véreztetni ezt a céget. Még valamit kérdezett képviselő úr. Jaj, nem, egy 
pillanat, eszembe jutott, mit akartam, csak hogy a képviselő-testületet 
tájékoztassam. Tavaly ugye a DSZSZ mérlegét az ügyvezető, tavalyelőtt a 
DSZSZ mérlegét az ügyvezető jogosan közzétette attól függetlenül, hogy 
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a közgyűlés csak később fogadta el. A mi ügyvezetőnket és könyvelőnket 
vádemeléssel átadták a bíróságra, igaz, hogy a bíróság megszüntette 
ellenük a pert. Ugyanezt megcsinálta a DVCSH ügyvezetője. még 
vádemelési szakba sem ment el. Csak a viszonyokról tájékoztatom a 
képviselő-testületet. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. 
 
Aki a beszámolót elfogadja, 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, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), 
távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

287/2018. (V.17.) határozata  
a DSZSZ Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Szolgáltató Kft. 2017. évi beszámolóját elfogadja a határozat 1.,2, és 3. számú 
mellékletei szerint, a határozat 4. számú mellékleteként csatolt könyvvizsgálói 
véleménnyel megegyezően, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
       a polgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője  
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
37. Javaslat a Dunanett Nkft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadására  

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

Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Dunanett Nkft. 2017-es beszámolója. Üdvözlöm a cég ügyvezetését.  
 
Hozzászólás hiányában, aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

288/2018. (V.17.) határozata  
a Dunanett Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 

2018. évi üzleti tervének elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2017. 
évi beszámolóját 1.248.953 e Ft mérleg főösszeggel és -28.148 e Ft 
(veszteség) adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint, 
az üzleti jelentését a határozat 4. számú melléklete szerint elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Nonprofit Kft. 2018. 

évi üzleti tervét elfogadja a határozat 5. számú melléklete szerint, egyben 
utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 

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

beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2018. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzata. 

 
Felelős: - a határozat közléséért:  

               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője  
                        a Dunanett NKft. ügyvezető igazgatója 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
38. Javaslat a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2017. évi éves beszámolójának 

megismerésére  
Előadó:  a pénzügy bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Ferencz Kornél, a DUNANETT NKft. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Dunanett Vagyonkezelő Kft. beszámoló. Felhívom szíves figyelmüket, 
hogy egy felügyelő bizottsági határozatot is kaptak a képviselő-társaim az 
ülés elején. 
 
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, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), 
távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

289/2018. (V.17.) határozata  
a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2017. évi éves beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Vagyonkezelő Kft. 2017. évi 
beszámolóját elfogadásra javasolja a Dunanett Nonprofit Kft.-nek a határozat 1. 2. és 
3. számú mellékletei szerint, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
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.) 

 
39. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 

2018. évi üzleti tervének megtárgyalására, vezető tisztségviselő és 
könyvvizsgáló megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Innopark Kft. tavalyi beszámolója és ez évi üzleti terv megtárgyalása, 
vezető tisztségviselő megválasztása, könyvvizsgáló megválasztása. I. és 
II. határozati javaslat és egy az üzleti tervet az ülésen. Miért az ülés elején 
osztanak ki egy gazdasági társaság üzleti tervét? Tessék? Mert nem túl 
szerencsés.  
 
I. határozati javaslatról legyenek szívesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 11 fő 
(Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Gombos István), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
290/2018. (V.17.) határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. 2017. évi éves beszámolójának és 
2018. évi üzleti tervének megtárgyalásával kapcsolatosan 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2017. 

évi beszámolóját 194.421 e Ft mérleg főösszeggel és -7.032 e Ft (veszteség) 
adózott eredménnyel a határozat 1. 2. 3. számú mellékletei szerint elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 2018. 

évi eredménytervét a határozat 4. melléklete szerint nem fogadja el és utasítja 
az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy 2018. június 30-ig dolgozzon ki 
intézkedési tervet a veszteség megszüntetésére, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Innopark Nonprofit Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval 
lezárt üzleti 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: 
 

És II. határozati javaslatról! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
291/2018. (V.17.) határozata  

az Innopark Nonprofit Kft. vezető tisztségviselője és 
könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Rauf Norbertnek, az Innopark 

Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től 
2019. március 31-ig Rauf Norbertet választja meg a társaság ügyvezetői 
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feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására, változatlan feltételek 
mellett, bruttó 300.000- Ft/hó munkabér ellenében. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Innopark Nonprofit Kft. 

jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 
2018. június 01-től 2019. március 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a 
társaság új könyvvizsgálójának. 

 
3. 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 az ügyvezető 
munkaszerződése aláírására, jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 

 
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 

                         - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
                        - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                          15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés Rauf Norbertet az Innopark Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 
június 1-től jövő év március 31-ig megválaszotta, és Tóthné Nagy Etelkát a 
társaság könyvvizsgálóját. Polgármester Úr, gratulálok, jó munkát kívánok! 
 

40. Javaslat az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatának, 
illetve Cafeteria Szabályzatának véleményezésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő az Innopark Gépjármű Használati Szabályzat, illetve 
Cafeteria Szabályzat véleményezése. I., illetve II.  
 
I. határozati javaslat! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
292/2018. (V.17) határozata 

 az Innopark Nonprofit Kft. Gépjármű Használati Szabályzatáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, egyúttal nem hagyja 
jóvá az Innopark Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) által 
előterjesztett és jelen határozat mellékletét képező Gépjármű Használati 
Szabályzatot. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
  

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

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

II. határozati javaslat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

293/2018. (V.17.) határozata 
 az Innopark Nonprofit Kft. Cafeteria Szabályzatáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte, egyúttal nem hagyja 

jóvá az Innopark Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Magyar út 106/B) által 
előterjesztett és jelen határozat mellékletét képező Cafeteria Szabályzatot.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
41. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi 

beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. 

                    ügyvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kistérségi Nonprofit Kft. tavalyi beszámolója. Üdvözlöm Kiss András 
igazgató urat.  
 
Hozzászólás hiányában legyenek szívesek szavazni! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
294/2018. (V.17.) határozata  

a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. 
2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 
15.564 eFt mérleg főösszeggel, 6.453 eFt adózott eredménnyel (nyereség) a 
határozat 1., 2., és 3. számú mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai NKft. javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott 
beszámolóval lezárt üzleti évre prémiumot nem fizet, valamint a 2018. évre 
prémiumfeladatot nem tűz ki. 

 
Felelős: - a határozat közléséért: 

                        a polgármester 
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                      - 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.) 
 
42. Javaslat a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által 

benyújtott, a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás 
megtárgyalására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kiss András Péter, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. 
                    ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás 
megtárgyalása, Kistérségi Kft. Jobbulást kívánunk! A jegyzőkönyvvezető 
megbetegedett? Nagy a baj. Mégiscsak a klíma a felelős, lehet.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

295/2017. (V.17.) határozata  
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. által benyújtott, 

a közfeladat ellátáshoz kapcsolódó ellentételezés-felhasználás elszámolásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja a 

Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 
10/A.) és Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött 
közfeladat ellátási szerződésben meghatározott feladatok ellátására 2017. 
évben biztosított 106.617.720,- Ft forrás felhasználásáról készült 2017. évi 
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolást 2.920.753,- Ft 
nyereséggel (túlkompenzáció) és az Éves Működési Jelentést annak 
ismeretében, hogy az elszámolásban szerepelnek 2016. évi rendezvényekre 
vonatkozó számlák 6.885.380,- Ft összegben.  

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

meghatározott túlkompenzáció összegét nem kéri visszautalni, a társaság 
köteles azt az aktuális időszak tevékenységének veszteség kompenzálására 
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fordítani, és azzal elszámolni a 2018. évben benyújtandó 
veszteségkiegyenlítésről/ellentételezésről szóló elszámolásban. 

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

közlésére. 
  

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester       
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője     
                 a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője                  
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való 
                  megküldést követő 8 napon belül 

 
43. Javaslat a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2017. évi beszámolójának 

elfogadására, vezető tisztségviselő megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gergő Edmond, a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Partvédelmi Vállalat beszámolója, vezető tisztségviselő megválasztása. 
I., II.  
 
A I. a beszámoló! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

296/2018. (V.17.) határozata  
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 2017. évi beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat 
2017. évi beszámolóját, annak kiegészítő mellékletét 17.764 eFt mérleg főösszeggel, 
-2.784 eFt (veszteség) mérleg szerinti eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. számú 
mellékletei szerint elfogadja, egyben utasítja a polgármestert a határozat közlésére. 
 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásáért: 
                 a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő:  a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését követő 
                 nyolc napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a Partvédelmi Vállalat igazgató megválasztása! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

297/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat igazgatója megválasztására  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Partvédelmi 

Vállalat vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től, 
2019. május 31-ig Gergő Edmondot választja meg új igazgatónak bruttó 
100.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza a Dunaújvárosi Partvédelmi Vállalat által 
előkészített Alapító Okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt társasági szerződés és a 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 érkezésétől 
                    számított 8 napon belül 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Partvédelmi Vállalat igazgatójának június 1-től jövő év május 31-ig 
Gergő Edmondot megválasztotta a közgyűlés. Eredményes munkát 
kívánok! 
 

44. Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2017. évi egyszerűsített éves 
beszámolójának, 2018. évi üzleti tervének elfogadására, valamint a 
könyvvizsgáló és vezető tisztségviselő személyének megválasztására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Vasmű u. 41. Irodaház Kft. beszámoló, üzleti terv, könyvvizsgáló és 
vezető tisztségviselő. Mindezt három határozati javaslatban. 
 
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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
298/2018. (V.17.) határozata  

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának, 
2018. évi üzleti tervének elfogadásáról 

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

2017. évi egyszerűsített beszámolóját 615.877 e Ft mérleg főösszeggel és -
39.929 eFt (veszteség) adózott eredménnyel a határozat 1., 2. és 3. mellékletei 
szerint elfogadja, egyben utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 

2018. évi üzleti tervét a határozat 4. melléklete szerint elfogadja, egyben 
utasítja polgármestert a határozat közlésére. 

  
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 

javadalmazási szabályzata alapján az 1. pontban elfogadott beszámolóval 
lezárt üzleti 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: 
 

II. 
 

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, 
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Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

299/2018. (V.17.) határozata 
Vasmű u. 41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. 

új ügyvezetőjének megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Mádai Balázs Gábor, a Vasmű u. 
41. Irodaház Ingatlanfejlesztő, Beruházó és Értékesítő Kft. ügyvezetőjének 
megbízatása lejárta miatt 2018. június 01. napjától 2019. május 31. napjáig 
Mádai Balázs Gábort választja meg a társaság új ügyvezetőjének, azzal hogy 
feladatait megbízási viszonyban, megbízási díj nélkül látja el.  

 
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 meghozatalától 
                          számított 15 napon belül 
               - az alapító okirat módosítás aláírására: a határozat meghozatalától 
                          számított 15 napon belül  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Mádai Balázs Gábor urat a 
Vasmű u. 41. Kft. ügyvezetőjének június 1. napjától jövő év május 31-ig 
megbízási díj nélkül megválasztotta. 
 
III., könyvvizsgáló! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 9 fő 
(Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), nem szavazott 4 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
300/2018. (V.17.) határozata 

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. könyvvizsgálójának jelöléséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgári törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény alapján a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. (székhelye: 2400 
Dunaújváros, Vasmű út 41., Cg. 07 09 014057 ) új könyvvizsgálójának a 
Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t (képviseli: Turányik Ferenc ügyvezető, székhely: 
1106 Budapest, Juhász utca 39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, Adószám: 
13071657-2-42, könyvvizsgálatért felelős személy: Turányik Ferenc ügyvezető 
igazgató, kamarai nyilvántartási szám: 006614) választja meg 2018. június 1. 
napjától a 2018. évi éves beszámoló elfogadásáig, de legkésőbb 2019. május 
31-ig szóló, 1 éves határozott időtartamra, 420.000,- Ft/év díjazás mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

módosított és egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződés aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően.  

 
Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                         a polgármester  
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
                         a humán szolgáltatási osztály vezetője  

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

                        - a társasági szerződés módosítása aláírására: a határozat közlésére: 
                          az előkészítő osztálynak való megküldését követő 30 napon belül 
 
45.  Javaslat az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló egyes 

gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, könyvvizsgálói 
megválasztására 

 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Az önkormányzat legalább 50%-os tulajdonában álló gazdasági 
társaságok személyi kérdéseinek eldöntése. Legyenek szívesek 
koncentrálni, mert nagyon sok határozati javaslatot tartalmaz. Az I. a DVG 
könyvvizsgálójáról szól, Tóth Nagy Etelka jövő év május 31-ig. Itt van a 
hölgy? Bocsánat! Csak én nem ismerem. 
 
Tessék szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

301/2018. (V.17.) határozata 
a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt. jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től 2019. május 31-ig Tóthné Nagy 
Etelkát választja meg a társaság új könyvvizsgálójának. 

 
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. 

 
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 

      - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                          15 napon belül 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Konstantin úr, ügyvezető igazgató megbízása jövő év, nem, bocsánat, ez 
év július 1-től szeptember hó 30-ig. 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
302/2018. (V.17.) határozata 

a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.), ügyvezetője, 
könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Konstantin Mihálynak a 

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) vezető tisztségviselőjének 
megbízása lejárta miatt 2018. július 01. napjától 2018. szeptember 30. napjáig 
Konstantin Mihályt bízza meg a társaság új ügyvezetőjének, változatlan díjazás 
mellett. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító 
Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő megbízatása lejárta 
miatt, 2018. június 01-től 2019. május 31-ig a Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t 
(székhely: 1106 Budapest, Juhász utca 39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, 
könyvvizsgálatért felelős személy: Turányik Ferenc ügyvezető igazgató, 
kamarai nyilvántartási szám:006614) választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának. 

 
3.  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 jelen 
határozat mellékletét képező megbízási szerződés megkötésére. 

 
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 

        - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
          15 napon belül 

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

 
A Dunanett Kft. ügyvezető és könyvvizsgáló megválasztása, III. 
 

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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

303/2018. (V.17.) határozata 
a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 

Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője, könyvvizsgálója megválasztásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a Dunanett 
Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től, 2019. május 
31-ig Ferencz Kornélt választja meg a társaság ügyvezetői feladatainak 
munkaviszony keretében történő ellátására, változatlan feltételek mellett, bruttó 
550.000.-Ft/hó munkabér ellenében. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Dunaújvárosi 

Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi 



117 
 

könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2018. 
június 01-től 2019. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának. 

 
3.  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 jelen 
határozat mellékletét képező munkaszerződés megkötésére. 

 
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 

      - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
                - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Dunanett Vagyonkezelő Kft. ügyvezető! 
 

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, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó 
Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

304/2018. (V.17.) határozata 
a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Ferencz Kornélnak a DUNANETT 

VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetőjének megbízatása lejárta miatt 2018. június 
01-től 2019. május 31-ig új ügyvezetőnek javasolja Ferencz Kornélt a Dunanett 
Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit 
Kft. által megválasztani a társaság új ügyvezetőjének, azzal hogy a társaság 
ügyvezetői feladatait megbízási jogviszony keretében, megbízási díj nélkül látja 
el. 

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

közlésére, valamint a jelen határozat mellékletét képező megbízási szerződés 
aláírására, továbbá felhatalmazza a Dunanett Dunaújvárosi Regionális 
Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét az 



118 
 

alapító okirat módosítás és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okirat jelen határozatban foglaltak szerinti aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
      a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő 
                Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a DUNANETT VAGYONKEZELŐ Kft. ügyvezetője 
    - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
               a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                   érkezésétől számított 8 napon belül 

      - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
      - a megbízási szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                           számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

DV N Zrt. vezérigazgató és könyvvizsgáló megválasztása! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

305/2018. (V.17.) határozata 
a DV N Zrt. vezérigazgatója, könyvvizsgálója megválasztásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Sági Péternek, a DV N 

Dunaújvárosi Városfejlesztési Nonprofit Zrt. vezérigazgatójának megbízatása 
lejárta miatt, 2018. június 01-től 2019. május 31-ig Sági Pétert választja meg a 
társaság új vezérigazgatójának, változatlan feltételek mellett. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a DV N Dunaújvárosi 

Városfejlesztési Nonprofit Zrt. jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én 
történő megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től 2019. május 31-ig Viczkó 
Józsefet választja meg a társaság új könyvvizsgálójának, a jelenlegi díjazás 
mellett. 

 
3.  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 jelen 



119 
 

határozat mellékletét képező munkaszerződés IX. számú módosításának 
megkötésére. 

 
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 

      - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
      - a munkaszerződés IX. számú módosításának aláírására: 
                           a határozat meghozatalától számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés Sági Péter urat ügyvezetőnek, Viczkó József urat 
könyvvizsgálónak megválasztotta. Eredményes munkát kívánok.  
 
Energo-Hőterm könyvvizsgáló, Confessio Könyvvizsgáló Kft. VI. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

306/2018. (V.17.) határozata 
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, 

Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének javasolja 2018. június 
01-től 2019. május 31-ig a Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1106 
Budapest, Juhász utca 39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, könyvvizsgálatért 
felelős személy: Turányik Ferenc ügyvezető igazgató, kamarai nyilvántartási 
szám:006614) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Hőterm 

Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén 
a jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a 
polgármester részére nyújtsa be. 

 
3. 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.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              
                        a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                         a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

        - a társasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
          számított 15 napon belül 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugyanezen könyvvizsgáló kft. az Energo-Viterm Kft. vonatkozásában! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
307/2018. (V.17.) határozata 

az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, 

Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság taggyűlésének javasolja 2018. június 
01-től 2019. május 31-ig Confessio Könyvvizsgáló Kft.-t (székhely: 1106 
Budapest, Juhász utca 39., Cégjegyzékszám: 01 09 726805, könyvvizsgálatért 
felelős személy: Turányik Ferenc ügyvezető igazgató, kamarai nyilvántartási 
szám:006614) a társaság új könyvvizsgálójának megválasztani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja az Energo-Viterm 

Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselőjét, hogy a társaság taggyűlésén 
a jelen határozat 1. pontja alapján szavazzon, és a taggyűlés határozatát a 
polgármester részére nyújtsa be. 

 
3. 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.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:                              

               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
              - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

                - a tárasasági szerződés aláírására: a határozat meghozatalától 
                             számított 15 napon belül 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kistérségi Turisztikai Kft. ügyvezető, könyvvizsgáló Kiss András, illetve 
Tóthné Nagy Etelka személyében. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

308/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője, 

könyvvizsgálója megválasztásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. vezető tisztségviselőjének munkaviszonya lejárta miatt 
2018. június 01-től, 2020. május 31-ig Kiss András Pétert választja meg a 
társaság új ügyvezetőjének, változatlan díjazás mellett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Kistérségi 

Turisztikai Nonprofit Kft. jelenlegi könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő 
megbízatása lejárta miatt 2018. június 01-től 2019. május 31-ig a társaság új 
könyvvizsgálójának Tóthné Nagy Etelkát választja meg, változatlan megbízási 
díj mellett. 

 
3. 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 munkaszerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester                              
             - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                         - az alapító okirat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                           15 napon belül 
                        - a munkaszerződés aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                          15 napon belül 
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 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés támogatta a határozati javaslatot, és Kiss András Péter urat 
június 1-től 2020. május 31-ig ügyvezetőnek megválasztotta, és Tóthné 
Nagy Etelkát jövő év május 31-ig könyvvizsgálónak. Igazgató Úr! 
Gratulálok, és eredményes munkát kívánok. 
 

46. Javaslat az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében 
lévő lakások és nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2017. évi 
ingatlankezelés, gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült 
elszámolás elfogadására, nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti 
díjhátralékából felhalmozódott tartozások leírására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Elszámolás lakáskezelés, ingatlankezelés, illetve felhalmozódott tartozás 
leírása című napirend következik. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 
309/2018. (V.17.) határozata 

az önkormányzat tulajdonát képező és a DVG Zrt. kezelésében lévő lakások és 
nem lakás célú helyiségek vonatkozásában a 2017. évi ingatlankezelés, 

gazdálkodás bevételeiről és kiadásairól készült elszámolás elfogadásáról, 
nem lakás célú helyiségek és lakások bérleti díjhátralékából felhalmozódott 

tartozások leírására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2017. évi lakóház-
kezelési  beszámolóját, továbbá az önkormányzat tulajdonában álló lakások, és 
nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjbevételének felhasználásáról 
készült elszámolást 10.509.239,- Ft veszteséggel. Az ingatlankezelés költségei 
kompenzáció keretében rendezésre kerültek 2017. december 31-ig, pénzügyi 
teljesítést nem igényel. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése engedélyezi, hogy a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság törölje az 
önkormányzat tulajdonát képező lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti 
díj hátralékából 2017. év végéig felhalmozódott, mindösszesen 6.400.156,- Ft 
összegű (lakások: 630.107,- Ft, nem lakás célú helyiségek: 5.770.049,- Ft) 
behajthatatlan követeléseket. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert jelen 

határozat közlésére. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:         
                        a polgármester                                    
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója  
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        a közigazgatási osztály vezetője 

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

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

Elnézést kérek, hogy itt ügyrendileg szólok a képviselő úrnak, csak 
jeleztem, hogy mennie kell, igazolt távollét. Jó, világos. 

 
47. Javaslat a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 2018. évi ingatlankezelési 

terve elfogadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
               a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

DVG ingatlankezelési terv. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése 
310/2018. (V.17.) határozata  

a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. 
2018. évi ingatlankezelési terve elfogadása tárgyában 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és jóváhagyja a DVG 

Dunaújvárosi Zártkörűen Működő Részvénytársaság - az önkormányzat 
tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek 
díjbevételéről és felhasználásáról szóló 2018. évi ingatlankezelési tervét, mely 
szerint a társaság várhatóan 13.000.000,- Ft veszteséggel számol, a lakások 
vonatkozásában a tervezett veszteség 200.000,- Ft, a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek vonatkozásában 12.800.000,- Ft. 

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

vezérigazgatóját, hogy a bevételekről és ráfordításokról készítsen havonta 
tételes, a lakásokra és a nem lakás céljára szolgáló helyiségekre való bontás 
szerinti kimutatást, mely alapján a különbözet havonta elszámolandó és 
pénzügyileg rendezendő.  

 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. elnök-vezérigazgatója 

                    a vagyonkezelési osztály vezetője 
                 a közigazgatási osztály vezetője 

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

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

meghatározott hiányra a bevételek és kiadások megtervezésével a forrást 
biztosítja a 2018. évi önkormányzati költségvetés 5. melléklet, 15. Lakás-és 
helyiséggazdálkodás, dologi kiadások sor terhére.  

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és pénzügyi teljesítéséről, valamint felkéri a polgármestert jelen 
határozat közlésére. 

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

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

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése 
tervezésekor a DVG Zrt. által végzett ingatlankezelési feladatok ellátására a nem 
lakás céljára szolgáló helyiségek vonatkozásában 3.140.017,- Ft összeget  
(Vagyonkezelési Osztály költséghely) és a lakások vonatkozásában 5.582.253,- 
Ft összeget (Közigazgatási Osztály költséghely) vegyen figyelembe, továbbá a 
vételárhátralék kezelési feladatokra 2.743.200,- Ft (Vagyonkezelési Osztály 
költséghely) összeget tervezzen. 
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Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
                        a polgármester  
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
                        a közigazgatási osztály  osztályvezetője 
                      - a költségvetés tervezéséért:  
                        a jegyző   
                        a költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
                        a 2019. évi költségvetés tervezés időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
48. Javaslat a dunaújvárosi 87/4/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 9. 

szám alatt található és 87/5/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 8. 
szám alatt található egyéb helyiség megnevezésű, egyenként 116 m2 
nagyságú ingatlanok értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Ingatlanok értékesítése Október 23. tér, egyenként 116 m2 nagyságú 
ingatlanok pályázat értékelése. „A” és egy „B” határozati javaslat van. A 
„B” változatot teszem fel szavazásra. Szabó képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
alapvetően nem értek egyet azzal, hogy a város bármilyen lakáscélú 
ingatlanját értékesítse. Hogyha megnézzük más nyugat-európai 
nagyvárosokban mi a helyzet, ott pontosan az van, hogy olyan 
szabályokat hoznak, hogy amikor egy cég egy új lakóparkot épít, akkor az 
önkormányzatnak is kell építenie olyan lakásokat, amit utána szociális 
célra lehet használni. Hogy csak egy példát hozzak, Bécs városában a 
legnagyobb albérlet kiadó az a bécsi önkormányzat, és ott a lakások közel 
fele az önkormányzat tulajdonában van. Én azt gondolom, hogy 
Dunaújvárosban is ezeket a lakásokat jó célra fel lehet használni, 
fiataloknak segíteni, hogy itt telepedjenek le, itt maradjanak. Úgyhogy én 
azt gondolom, hogy minden önkormányzati tulajdonú akár szociális, akár 
más módon hasznosítható lakóingatlan az egy olyan érték, amit nem 
szerencsés eladni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen a véleményét. 
 
A „B” változatot teszem fel szavazásra! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, 
Sztankovics László), tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Nagy Zoltánné) – elfogadta 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

311/2018. (V.17.) határozata 
a dunaújvárosi 87/4/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros Október 23. tér 9. szám alatt 
található és a 87/5/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 8. szám alatt 

található egyéb helyiség megnevezésű, egyenként 116 m² nagyságú ingatlanok 
értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 87/4/A/41 hrsz.-ú, 

Dunaújváros, Október 23. tér 9. szám alatt található, 116 m² nagyságú, egyéb 
helyiség megnevezésű, és a 87/5/A/41 hrsz.-ú, Dunaújváros, Október 23. tér 8. 
szám alatt található, 116 m² nagyságú, egyéb helyiség megnevezésű, földszinti 
ingatlanok együttes értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot érvényesnek és 
eredményesnek nyilvánítja tekintettel arra, hogy nem szerepelt a    pályázati 
kiírásban érvénytelenségi okként a nem együttes ajánlattétel, és így a 
87/4/A/41helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó ajánlat eléri a kikiáltási árat. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megállapítja, hogy a pályázati 

kiírásra egy pályázat érkezett. Az 1. pontban hivatkozott pályázat nyertesének a 
87/4/A/41 helyrajzi számú  ingatlan vonatkozásában az alábbi társaságot jelöli 
meg: 

 
Ingatlan 

címe 
Ingatlan 
hrsz.-a 

alap-
terület

Nyertes pályázó  Vételár 
(vételi 

ajánlat) 

2400 
Dunaújváros, 
Október 23. 
tér 9. fszt.  

87/4/A/4
1 hrsz. 

116 
m²  

Regionális Térségfejlesztési Kft. 
Kft. (8000 Székesfehérvár, 
Palotai u. 4. fszt.)  

Bruttó 
16.240.000,-

Ft 

 
 egyidejűleg megállapítja, hogy a 87/5/A/41 helyrajzi számú ingatlanra 

beérkezett ajánlat     érvénytelen, mert nem éri el a kikiáltási árat. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 2. 

pontban foglalt nyertessel kötendő adásvételi szerződés aláírására az Ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett és felkéri jelen 
határozat közlésére.  

 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
                a polgármester  
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  
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 Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályra érkezésétől 
                                    számított 8 napon belül 

 
49. Javaslat földhasználati jog létesítésére a dunaújvárosi 730/424 helyrajzi 

számú ingatlanon (Béke körúton lévő faház) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Varga Balázs, a JTT Holding Vagyonkezelő Kft. jogi 
 képviselője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Béke körúton lévő faházzal összefüggésben földhasználati jog 
létesítése. A határozati javaslat egy „A” és egy „B” változatot tartalmaz. 
Izsák képviselő úr! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
javasolnám a „B” változatnak a megszavazását különböző egyeztetések 
végett. Így mindenképpen végre ennek az ügynek pontot tehetünk a 
végére. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Akkor a „B” változatról szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

312/2018. (V.17.) határozata 
földhasználati jog létesítésére a dunaújvárosi 730/424 helyrajzi számú 

ingatlanon (Béke körúton lévő faház) 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 

önkormányzat tulajdonát képező 730/424 hrsz.-ú ingatlanból a JTT Holding 
Vagyonkezelő Kft. által használt, a határozat 1. sz. mellékletét képező 
FM:299/2018. számú változási vázrajzon 730/424/A megjelölésű, üzlet 
gazdasági épület megnevezésű felépítmény alatti földterület (80 cm nagyságú 
csepegőjárdával) vonatkozásában a JTT Holding Vagyonkezelő Kft. részére 
földhasználati jog létesüljön a határozat mellékletét képező földhasználati jogot 
alapító szerződés szerint, annak az ingatlannyilvántartási bejegyzéshez 
szükséges kiegészítésével és módosításával, azzal, hogy a szerződés 10. 
pontja szerint a földhasználó által az ingatlanra telepítendő elektromos áram 
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fogyasztásmérő (főmérő) költségéből az önkormányzat 300.000,- Ft összeg 
viselését vállalja. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a szerződés 24. 
pontjában foglaltakkal dr. Varga Balázs ügyvédet bízza meg és az 
ingatlannyilvántartási eljárás költsége és az ügyvédi megbízási díj a 
földhasználót terheli. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a 

határozat közlésére, felhatalmazza továbbá a földhasználati szerződés 
aláírására a határozat mellékletében foglalt tartalommal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                         a polgármester  
                       - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                         a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

         - a földhasználati szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
           közlését követő 30 napon belül 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. 
meghatározott kötelezettség vállaláshoz 300.000,- Ft erejéig, forrást biztosít a 
2018. évi költségvetés 5. melléklet 14. vagyongazdálkodási feladatok, dologi 
kiadások sora terhére. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen az 1. pontban megjelölt 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítéséről a 
földhasználati szerződés szerint. 

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

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

pontban rögzített kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor vegye figyelembe. 

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

 
6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy amennyiben a földhasználati jogot alapító szerződés 2018. december 31. 
napjáig nem kerül megkötésre, akkor bízza meg dr. Móricz Zoltán ügyvédet, 
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hogy indítson pert a JTT Holding Vagyonkezelő Kft. ellen szerződés 
érvénytelenségére alapított használati díj megfizetése és ingatlan birtokba 
bocsátása iránt. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztályhoz érkezését 
                   követő 8 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
50. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone 

Magyarország Mobil Távközlési Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, 
Városháza tér 1. szám alatti épületére vonatkozó bérleti szerződés 5. 
számú módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Vodafone Távközlési Zrt.-vel fennálló bérleti szerződés módosítását 
tárgyaljuk. Izsák képviselő úr! Egy „A” meg egy „B” változat. 
 
A „B”-ről döntünk először! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
313/2018. (V.17.) határozata  

a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone Magyarország  
Zrt. között fennálló, a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti épületére 

vonatkozó bérleti szerződés 5. számú módosítására 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem járul hozzá ahhoz, hogy a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vodafone Magyarország 
Zrt. között a Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatti 74/2 hrsz.-ú ingatlanra 
vonatkozóan fennálló tetőbérleti szerződésben rögzített bérleti díj 2019. január 
01. napjától 900.000,- Ft/év összegre módosuljon.  

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

 
51. Javaslat a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási 

feladatok ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosítására 
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:  Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Vízi Társulat önkormányzati hozzájárulás biztosítása. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

314/2018.(V.17.) határozata 
a Dunaújvárosi Vízi Társulatnak a közcélú vízgazdálkodási feladatok 

ellátására vonatkozó önkormányzati hozzájárulás biztosításáról 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a térségi vízgazdálkodási 

feladatok egységes és biztonságos ellátása érdekében – a határozat 
mellékletét képező – megállapodást, és üzemeltetési szerződést köt a 
Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi Társulattal 2018. 
július 01. – 2019. június 30. tartó időszakra, mely feladathoz 3.612.000,- Ft/év 
hozzájárulást biztosít. 

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

hogy a Dunaújvárosi Vízgazdálkodási Építőipari és Környezetvédelmi 
Társulattal 2018. július 01. – 2019. június 30. tartó időszakra a megállapodást 
és az üzemeltetési szerződést aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
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Határidő: 2018. május 31. 
 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. pontban meghatározott 

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló 5/2018. (II.16.) rendelet 5. 
melléklet/ 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás/3. dologi kiadások előirányzat 
során fedezetet biztosít, egyben utasítja a jegyzőt, hogy a 2019. évi költség 
fedezetét a 2019. évi költségvetés tervezése során biztosítsa. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a soron következő költségvetési 
módosítás során vegye figyelembe. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
52. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Lebuki-patak teljes hosszában 

történő iszapolási munkálataira 
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:  Megulesz Gabriella, a Dunaújvárosi Vízi Társulat igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A Lebuki-patak teljes hosszában iszapolási munkálatok a következő 
napirendi pont! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

315/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki-patak teljes hosszában történő 

iszapolási munkálataira 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros Megyei Jogú Város a Lebuki-patak teljes hosszában történő 
iszapolási munkálatait, bruttó 4.813.608,- Ft összegben. 
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2.)  Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 5/2018. 
(II.16.) szóló rendelet 5. melléklet 3. Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás 3. dologi 
kiadások feladatsoron biztosított. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a Dunaújvárosi Vízi Társulattal a 
Lebuki patak teljes hosszában történő iszapolási munkálataira irányuló 
vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről és a folyamatos 
pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: 2018. május. 31 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
53. Javaslat Dunaújváros területén járda, út és lépcső 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, út és lépcső felújítási munkálatok. 
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

316/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros területén járda, út és lépcső felújítási munkálataira 

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

területén járda, út és lépcső felújítási munkáit (Kajszi utca felújítása zúzottkő 
burkolattal, Öreghegyi u. (Pince sor aljától kezdődően az Öreghegyi u. 10. 
számig) aszfalt burkolatú út felújítása térkő burkolattal, Széchenyi I. közben a 
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kör alakú virágoskert körüli beton burkolatú járda felújítása, valamint a támfal 
felújítási munkái, Batsányi J. u. 55. sz. előtt a meglévő aszfalt burkolatú járda 
felújítása aszfalt burkolattal, Kossuth L. u. 7/A. sz. melletti lépcső felújítása és 
korlát telepítési munkái, Batsányi J. u. 45–47. sz. mögötti betonlapos járda 
felújítása térkő burkolattal 2 m szélességben, Erdő sor 41. sz. előtt lévő aszfalt 
burkolatú parkoló felújítása aszfalt burkolattal) bruttó 66.043.057,- Ft összegért 
a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Kajszi utca felújítása zúzottkő 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 „2.5. Kajszi u. felújítása zúzottkő burkolattal” sorában 
megjelölt 15.000.000,- Ft előirányzat, részben a rendelet 7.a. mellékletében a 
„1. Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő „1.2. Fedett buszváró 
pavilonok kihelyezése” sorából átcsoportosításra kerülő 3.017.779,- Ft 
biztosítja, illetve a rendelet 7.a. mellékletében a „3. Vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás” alcím alatt szereplő „3.4. Budai N. A. úton vízelvezetés 
megoldása” sorából átcsoportosításra kerülő 134.204,- Ft biztosítja. 

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

Öreghegyi u. (Pince sor aljától kezdődően az Öreghegyi u. 10. számig) aszfalt 
burkolatú út 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) 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat sorából átcsoportosításra kerülő 
8.146.099,- Ft biztosítja, részben a rendelet 7.b. mellékletében a „1. 
Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő „1.15. Buszöblök felújítása” 
sorából átcsoportosításra kerülő 6.482.956,- Ft biztosítja, másrészt a rendelet 
7.a. mellékletében a „1. Városfejlesztés és -rendezés” alcím alatt szereplő 
„1.16. Közlekedőutak biztonságtechnikai felújítása” sorából átcsoportosításra 
kerülő 5.000.000,- Ft biztosítja, továbbá a 7.a. mellékletében a „3. 
Vízgazdálkodás és vízkárelhárítás” alcím alatt szereplő „3.5. Római krt. 9. c-d. 
Vízelvezetés megoldása” sorából átcsoportosításra kerülő 626.304,- Ft 
biztosítja, valamint a 7.a. mellékletében a „1. Városfejlesztés és -rendezés” 
alcím alatt szereplő „1.3. Gyalogátkelőhely kivitelezése (FORD. ÁFA)” sorából 
átcsoportosításra kerülő 711.875,- Ft biztosítja 

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

Széchenyi I. közben a kör alakú virágoskert körüli beton burkolatú járda 
felújítása, valamint a támfal felújítási munkái fedezetét bruttó 1.886.301,- 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. 
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5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 
Batsányi J. u. 55. sz. előtt a meglévő aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt 
burkolattal fedezetét bruttó 2.890.876,- 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. 

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

Kossuth L. u. 7/A. sz. melletti lépcső felújítása és korlát telepítési munkái 
fedezetét bruttó 729.531,- 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. 

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

Batsányi J. u. 45–47. sz. mögötti betonlapos járda felújítása térkő burkolattal 2 
m szélességben munkái fedezetét bruttó 4.752.024,- 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. 

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

Erdő sor 41. sz. előtt lévő aszfalt burkolatú parkoló felújítása aszfalt burkolattal 
fedezetét bruttó 16.665.108,- 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. 

 
9.)  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. május 30. 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
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  - 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 30. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
54.  Javaslat a Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezésére 

vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére 
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: 
 

A DVG Zrt. által működtett Juharos étterem mellett parkolók és behajtó 
kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

317/2018. (V.17.) határozata 
a Juharos étterem mellett parkolók és behajtó kivitelezésére vonatkozó 

vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Juharos 

étterem parkolójának és behatójának kivitelezési munkáit bruttó 31.565.110,- Ft 
összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet 5b. mellékletének Általános tartalék sorából a 7/a 
melléklet 2. Városüzemeltetés/Városüzemeltetési és Beruházási Osztály alcím 
alatt a „Juharos étterem parkoló kivitelezés FORD ÁFA” néven létrehozott új 
sorra nettó 24.854.417,- forint átcsoportosításával, és az 5. melléklet Dologi 
kiadások sorra 6.710.693,- Ft ÁFA átcsoportosításával biztosítja. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés soron következő 
módosításakor vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a jegyző 
  - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 

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

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

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 

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

Határidő: 2018. június 08. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

55. Javaslat Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek 
létesítésére vonatkozó tanulmányterv készítésére 
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: 
 

A Római városrész területén új parkolóhelyek létesítése, tanulmányterv 
készítése. Cserni képviselő úr! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon 
örülök, hogy ennek a tervezési folyamatnak az első üteme az pont a 
Római városrészt érinti, hiszen tudjuk, hogy ez a körzet, ez a legsűrűbben 
lakott városrész, és gyakorlatilag délután négy órától már ilyen élethalál 
harc folyik a parkolóhelyek megtalálásáért. Én bízom benne, hogy a 
szakmai anyag olyan parkoló mennyiségnek az építését teszi lehetővé 
majd, amely valamelyest ezt a helyet tudja orvosolni. És én bízom benne, 
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hogy az utcabehatárolást, amit ugye az anyag tartalmaz, ezt azért 
kiegészíti ezen a területen túl lévő olyan esetleges zöldfelületeknek az 
igénybevétele is, vagy esetleg gondolok mondjuk a Gárdonyi iskolának a 
nem használt sportpályáinak a felületére is, ami megoldást jelenthet 
ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű parkoló számot lehessen kialakítani. 
Úgyhogy én kérném azt, hogy a vállalkozó tényleg ezt a lehető 
legtüzetesebben, és frappánsan végezze el, és kérném utána a hivatalt, 
illetőleg gazdasági alpolgármester urat, hogy tegye lehetővé azt, hogy 
minél előbb utána ezekből a tervekből valós parkolóhelyek szülessenek. 
Köszönöm. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 11:49 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester távozott az ülésteremből.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm, képviselő úr. Szepesi Attila alpolgármester úré a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Barta képviselő úr, az első 
napirendi pontnál azt hiszem, ön vetette fel a parkolókat. Természetesen a 
város minden részén elkészül ez a tanulmány, csak egyszerre nagyon sok 
lett volna, szakaszosan méretjük fel a város összes területét, hogy hol 
lehet parkolókat építeni. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Aki támogatja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

318/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek létesítésére 

vonatkozó tanulmányterv készítéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 

Dunaújvárosban, a Római városrész területén új parkolóhelyek létesítésére 
vonatkozó tanulmánytervet bruttó 6.083.935,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel 
elkészítteti.  
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban meghatározott 
kötelezettségvállalás fedezetét bruttó 6.083.935,- Ft összegben a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 5b. Mellékletének „Folyamatban lévő 
kötelezettségvállalás tartaléka” soráról a költségvetés 5. Melléklet 2. 
Városüzemeltetés/3. Dologi kiadások sorára történő átcsoportosítással 
biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített vállalkozási szerződést a DVG 
Zrt-vel írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 4. 

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

pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
  - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
    közreműködésért: 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
56. Javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási 

munkálataira kötött vállalkozási szerződés módosítására 
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 

   
Gombos István alpolgármester: 
 

Ötvenhatodik napirend, javaslat Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési 
és felújítási munkálataira kötött szerződés módosítására. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Besztercei 



139 
 

Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy Zoltánné) – elfogadta és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

319/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira kötött 

vállalkozási szerződés módosítására 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Dunaújváros, Pajtás utcai parkoló bővítési és felújítási munkálataira 
kötött vállalkozási keretszerződés 1. számú módosítását a határozat mellékletét 
képező tartalommal a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-vel. írja alá. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. május 30. 
 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
következő módosítása során vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
    - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
                  közreműködésért: 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
57. Javaslat Dunaújváros, Széchenyi István közben lévő út felújítási 

munkálataira 
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 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Ötvenhetedik napirend, javaslat Dunaújváros, Széchenyi István közben 
lévő út felújítási munkálataira. 
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Aki támogatja, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
320/2018. (V.17.) határozata 

Dunaújváros, Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkálatára 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros, 

Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkáját bruttó 10.604.343,- Ft összegért 
a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Dunaújváros, Széchenyi I. közben lévő út felújítási munkája fedezetét bruttó 
10.604.343,- 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 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. május 30. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a jegyző 
  - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
    közreműködésért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
               - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. május 30. 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
58. Javaslat Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező 

gyalogátkelőhely kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási 
keretszerződés 3. módosítására 
Előadó:  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság 
 elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Ötvennyolcadik napirend, javaslat Dunaújváros területén 6 darab 
engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely kivitelezésére. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, aki támogatja, jelezze! 
 

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

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 13 
igen szavazat, távol lévő 2 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

321/2018. (V.17.) határozata 
a Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely 

kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés 
3. módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a DVG Zrt.-vel a 

Dunaújváros területén 6 db engedélyes tervvel rendelkező gyalogátkelőhely 
kivitelezési munkái tárgyban kötött vállalkozási keretszerződés vállalkozói 
díjának a műszaki tartalom módosulása miatti bruttó 1.865.012,- Ft-os 
emeléséhez és a befejezési határidő 2018. június 15-re történő módosításához. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Az 1. pontban meghatározott 

kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelete (továbbiakban rendelet) 7/a mellékletének 1. 
Városfejlesztés cím, 1.3 Gyalogátkelőhelyek kivitelezése (FORD. ÁFA) soron 
lévő összeg átcsoportosításával biztosítja. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a vállalkozási 
keretszerződés 3. számú módosítását írja alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő:  2018. június 08. 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban meghatározott kötelezettségvállalások fedezetét Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés módosításakor vegye 
figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével 
kapcsolatos teendőket végezze el. 

 
Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

      - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: a szerződés 
                          aláírásával egy időben 

Határidő:   2018. június 08. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
59. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7. sz. alatt 

található Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási 
munkálataira 
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 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Ötvenkilencedik napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Papírgyári út 7. szám alatt található Partvédelmi Vállalat. Köszönöm a  
jegyzőkönyv kapcsán észrevételezést. Véleményem szerint érces hangon 
érthetővé tette. Visszatérve az ötvenkilences napirendre. Javaslat 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7. szám alatt található 
Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálataira.  
 
Kérem, aki elfogadja, jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), nem szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
322/2018. (V.17.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Papírgyári út 7. sz. alatt található 
Partvédelmi Vállalat területén lévő épületek felújítási munkálataira 

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

Dunaújváros, Papírgyári út 7. sz. alatt a Partvédelmi Vállalat területén lévő 
épületek felújítási munkálatait, bruttó 20.050.070,- Ft összegben.  

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) rendelet 5.b melléklet, Általános tartalék sorról 
átcsoportosítással a 7.b melléklet 1. Városfejlesztés és- rendezés alcím alatt 
létrehozott új soron biztosított. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel a Papírgyári út 7. sz. alatt lévő Partvédelmi Vállalat területén lévő 
épületek felújítására irányuló vállalkozási szerződés aláírására, továbbá, hogy 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a folyamatos pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési és beruházási osztály 
      a költségvetési és pénzügyi osztály 
Határidő: a vállalkozási szerződés aláírására: 2018.május 31. 

 
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 
    - 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.) 

 
60. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, 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 
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Gombos István alpolgármester: 
 

Hatvanadik napirend, javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények 
feljesztési, felújítási munkáira. Régóta várat ez a feladat az előbb említett 
Széchenyi iskola kapcsán is. 
 
Kérem, aki támogatja, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
323/2018. (V.17.) határozata 

önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 

önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáit bruttó 
54.484.228,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.) Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetési rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.b. mellékletében szereplő „1.21.Bölcsődék felújítási 
feladatai” (8.756.155,- Ft), „1.19.Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai” 
(20.771.390,- Ft), „1.18.Kulturális intézmények felújítási feladatai” (12.407.028,- 
Ft) sorain jóváhagyott keretösszeg biztosítja. Az „1.20.Iskolák felújítása soron 
6.566.962,- Ft rendelkezésre áll, a fennmaradó 2.587.983,- Ft-ot a rendelet 5/b. 
mellékletében szereplő 24.3.Intézményi  tartalék sorából átcsoportosított 
összeg biztosítja, valamint a rendelet 7.b. mellékletében szereplő 
„5.3.Szennyvíztisztító telep, Szent I. úti átemelő felújítása” sorából 
átcsoportosított összeg (3.394.710,- Ft) biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. 
melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Siófoki üdülő emelet 
klímatelepítés” elnevezésű új soron kerül rögzítésre.  

     
 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 31. 
 

4.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban szereplő kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés soron 
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következő módosításának előkészítése során vegye figyelembe, valamint a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze 
el. 

  
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

        a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője      
Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

          - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. május 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
61. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési 

Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és új szabályzat elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Hatvanegyedik napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának hatályon kívül helyezésére és 
új szabályzat elfogadására.  
 
Aki támogatja, 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, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Cserna Gábor, Nagy 
Zoltánné) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

324/2018. (V.17) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Beszerzési Szabályzatának 

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

Önkormányzatának a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések 
lebonyolításáról szóló szabályzatát (továbbiakban: beszerzési szabályzat) 
2018. május 18-i hatállyal e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelően 
fogadja el. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 20/2017. (I.19.), valamint az 
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azt módosító 312/2017. (V.9.), 619/2017. (IX. 21.) határozatait. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban elfogadott beszerzési szabályzatot aláírja. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért 
               a polgármester 

                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály közbeszerzési ügyintézői 
Határidő: 2018. május 30. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
62. Javaslat Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet 

módosításának elkészíttetésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Hatvankettedik napirend, javaslat Dunaújváros településkép védelméről 
szóló rendelet módosításának elkészítésére. 
 
Aki támogatja, jelezze! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
325/2018. (V.17.) határozata  

Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelet 
módosításának elkészíttetésére 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy 

Dunaújváros településkép védelméről szóló rendelete módosuljon. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának és a rendezési 
terveinek a 1. pontban foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

     a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
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Határidő: - a tervezés elindítására: 2018. június 20. 
     - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata ajánlattételi felhívást tegyen 
közzé Dunaújváros településkép védelméről szóló rendeletének és a hozzá 
kapcsolódóan a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos 
dokumentáció elkészítésére. Az ajánlattételi eljárásban Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzata az alábbi gazdasági szereplőket hívja meg: 

 
a) TT1 Tanácsadó és tervező Kft., 1121 Budapest, Kakukkhegyi út 9. 
b) Eko' 96 Kft., 2085 Pilisvörösvár, Vágóhíd u. 1. 
c) OBELISZK Stúdió Kft., 1056 Budapest, Belgrád rakpart 12. III/1a 

 
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: 2018. május 31. 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy a 

határozat 1. és 2. pont szerinti feladatok költségeinek fedezetére – a 2018. évi 
költségvetési rendelet 5. melléklet, 1. Városfejlesztés- és rendezés, dologi 
kiadások sorának terhére tervezési szerződést kössön a tervezővel. 

 
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: 2018. július 2. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

63.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló 
tájékoztató elfogadására, kiadására és a nyomdai munkák kivitelezéséről 
szóló árajánlatok bekérésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Hatvanharmadik napirend, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadására, kiadására és a 
nyomdai munkák kivitelezéséről szóló árajánlatok bekérésére. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
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Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

326/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatójáról 

és annak kiadásáról és a nyomdai munkák kivitelezéséről szóló 
árajánlatok bekéréséről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Dunaújváros Megyei 

Jogú Város környezeti állapotáról szóló tájékoztatóját. 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 

1.) pontban elfogadott környezeti állapotról szóló tájékoztatót kiadvány 
formájában tegye közzé és hozzáférhetővé a lakosság számára, többek között 
az önkormányzat hivatalos internetes honlapján is. A kiadvány nyomdai 
munkáinak kivitelezésére 200 példányra kérjen be árajánlatot a TEXT 
Nyomdaipari Kft-től (2400 Dunaújváros, Papírgyári út 49.), az OM Art Design 
Studio Kft.-től (2400 Dunaújváros, Devecseri G. u. 4.), valamint a Prospektus 
Kft.-től (8200 Veszprém, Tartu u. 6.) 

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

hogy az 1.) pontban elfogadott környezeti állapotról szóló tájékoztató kiadvány 
200 példányszámú kiadása nyomdai munkáinak elvégzésével a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő céget bízza meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
      a pénzügyi bizottság elnöke 
      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2018. június 21. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

64. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 
Programjának elkészíttetésére és árajánlatok bekérésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
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Gombos István alpolgármester: 
 

Hatvanötödik napirendi pont, javaslat képviselői indítvány megtárgyalására 
kutyafuttató létesítésére a Kallós Dezső utca mögött erdei tornapálya egy 
részén. Bocsánat! Képviselő-társaim! Pillanat türelmet! Elnézést! Jogos a 
felvetés! Tehát akkor hatvannegyedik napirendi pont, úgy látszik siettetem 
a napirendi pontok megtárgyalását. Tehát a hatvannegyedik napirend, 
javaslas Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 
Programjánal elkészítésére és az árajánlatok bekérésére. 
 
Kérem támogató javaslatukat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

327/2018. (V.17.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 

Programjának elkészíttetéséről és árajánlatok bekéréséről 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy elkészítteti 

Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programját (a 
továbbiakban IV. TKP). 

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

TKP elkészítésére kérjen be árajánlatokat a megfelelő referenciákkal és 
környezetvédelmi programkészítési szakértői tapasztalattal rendelkező 
Környezettudományi Központ Alapítványtól (képviselője: Dr. Éri Vilma igazgató, 
címe: 1094 Budapest, Angyal u. 15/b), a Városkutatás Kft.-től (képviselője: 
Ekés András ügyvezető igazgató, címe: 1093 Budapest, Lónyay utca 34. 
III.21.), EdiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft.-től (képviselője: Literáthy 
Bálint ügyvezető (1122 Budapest, Határőr u. 84.) és a legmegfelelőbb ajánlat 
kiválasztása és szerződéskötés céljából terjessze a közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
      a pénzügyi bizottság elnöke 
      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: - az árajánlatok bekérésére: 2018. május 28. 
      - a közgyűlés elé terjesztésre: 2018. június 21. 
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65.  Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására kutyafuttató létesítése a 
Kallós Dezső utca mögötti erdei tornapálya egy részén – Iván László 
képviselő 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Hatvanötödik akkor most, javaslat képviselői indítvány megtárgyalására 
kutyafuttató létesítésére a Kallós Dezső utca mögötti erdei tornapálya egy 
részére. Iván László képviselő úr képviselői indítványa. Egyébként 
zárójelben jegyzem meg akár más területeken is követhető, tehát az 
elkövekezendő időben egy folytatandó cselekmény. Barta Endre képviselő 
úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon 
szeretem, amikor így megterítenek nekem. Természetesen támogatni 
fogom ezt a határozati javaslatot, hiszen pont erről beszéltem az előző 
közgyűlésen, valamint a közgyűlést követően ezzel kapcsolatban 
tartottunk egy sajtótájékoztatót. Igaz, akkor ott a Weiner mögötti 
kutyafuttatón. Én azt gondolom, hogy ezekre a kutyafuttatókra szükség 
van. Hét ilyen rendezett kutyafuttató van Dunaújváros, és amíg lehetőség 
van, ezeknek a számát még gyarapítani kell, úgyhogy mindenképp 
támogatom ezt is, illetve a későbbiekben egy másiknak a kialakítását is. 
Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Szívesen várunk területi javaslatokat egyébként. Iván László képviselő úré 
a szó! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Ahogy Barta Endre is 
előttem elmondta képviselő úr, támogatja, örülök neki. Nem szerettem 
volna előre megteríteni, de hát megterítettem. Nyilvánvaló, hogy az 
indítványomban benne van az is, hogy a város összes területét mérjük föl, 
ez kb. hasonlóképpen működik, mint ahogy a parkolóról beszéltünk. Ő 
kiragadott egyet, én meg megfogtam, és kicsit továbbgondolva 
elmondtam, hogy legyen akkor mindenhol. Tehát, hogyha elolvasta az 
anyagomat, akkor látja azt, hogy benne van, hogy mérjük föl a város 
összes területét, és nézzük meg, hogy lehet még ilyeneket létesíteni. 
Illetve azért ennek van egy másik oldala is, ha megnézzük, ugye itt 
takarítani kell, rendbeszedni, a víz megoldását meg kell oldani, 
körbekeríteni, azért ez nem olyan egyszerű feladat. Nyilvánvaló, hogy 
azért adtam be indítványként, hogy akkor ez ilyen összefoglalva legyen. 
Köszönöm szépen. 
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Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Aki támogatólag lép fel, kérem, jelezze! 
Bocsánat! Pintér Attila képviselő úré a szó! 

 
Pintér Attila képviselő: 

 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Dicséretes ez a 
törekvés, támogatom. De ennek a fiatalembernek, aki múltkor ezt 
kezdeményezte, ezt el lehetett volna mondani. A bizottsági ülésen őt 
viszont leszavaztuk, mert ugyanilyen kezdeményezéssel élt. Elmondhattuk 
volna neki, hogy ezt mondjuk átfogóan, városi szinten kívánjuk kezelni, és 
majd megvizsgáljuk, és természetesen ezt vissza fogjuk hozni. Ennyit 
szerintem megérdemelt volna egy városlakó, aki ugyanezt 
kezdeményezte. Köszönöm szépen. 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm, innentől felkérem a sajtó jeles képviselőit, jelezzék ezt a fajta 
igényt, jogos egyébként. Újra Barta Endréé a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. És ritka eset, de meg kell védenem polgármester urat 
is, hiszen ezzel a fiatalemberrel tartottam én a sajtótájékoztatót, és 
polgármester úr engem korrekten tájékoztatott arról, hogy ez meg fog 
valósulni ez a kutyafuttató, illetve a későbbiekben a város egyéb területein 
is lehetőség van arra, hogy újabb és újabb kutyafuttatók valósuljanak meg. 
Egy dolgot felejtettek el, neki szólni a mostani bizottsági ülésről, de 
egyébként a tájékoztatást, hogy ez megvalósul, megkapta. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Ezek után reményeim szerint egyhangú szavazattal döntünk e 
kérdésben.  
 
Úgyhogy kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

328/2018. (V.17.) határozata 
képviselői indítvány megtárgyalására kutyafuttató megvalósításáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy az 
önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi 690/1 hrsz.-ú ingatlanon (Kallos Dezső 
utca mögötti erdei tornapálya) kutyafuttatót kíván létesíteni és felkéri a polgármestert, 
hogy egy kidolgozott tervet terjesszen a közgyűlés elé a 2018. júniusi rendes 
közgyűlésére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
  a polgármester 
  - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő:  a kutyafuttató terveinek közgyűlés elé terjesztésére: 2018. június 21. 

 
66. Javaslat a Székesfehérvári Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési 

szerződés és a 812/2017. (XII.14.) határozat módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

Hatvanhatodik napirendi pont, javaslat a Székesfehérvári Tankerületi 
Központtal kötött vagyonkezelési szerződés, határozat módosítására.  
 
Aki támogatja, kérem, igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

329/2018. (V.17.) határozata 
 a Székesfehérvári Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés és 

a 812/2017. (XII.14.) határozat módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Vasmű út 41. Irodaház Kft-vel - 
a Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye 
elhelyezésére – kötött helyiségbérleti szerződés és az 562/2017. (IX.05.) számú 
határozat módosításáról szóló 812/2017. (XII.14.) határozatot az alábbiak 
szerint módosítja: 

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

határozati pontokat fogadja el: 
 „1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére ingatlan biztosításáról 
szóló 354/2017. (V.18.) határozat 
 - 2. pontjában a „2018. július 1. szövegrészt „legkésőbb 2018. július 1.” 
szövegre módosítja, 
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           - az 1-3. pontok végrehajtásának határidejét – a dokumentumok módosítására 
 vonatkozó törlése mellett – az alábbiak szerint módosítja: 

     Határidő:   - a birtokbavételre: legkésőbb 2018. július 1.” 
  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Fejér Megyei Pedagógiai 

Szakszolgálat Dunaújvárosi Tagintézménye részére ingatlan biztosításáról 
szóló 354/2017. (V.18.) határozat 1. pontja helyébe a következő szöveg lép: 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező 
dunaújvárosi, 488 helyrajzi számú, természetben a Bóna István u. 7. szám alatt 
található, kivett óvoda megnevezésű 4003m2 nagyságú ingatlant 2018. június 1. 
napjától határozatlan időre ingyenes vagyonkezelésbe adja a Székesfehérvári 
Tankerületi Központ részére a Fejér Megyei Pedagógia Szakszolgálat 
Dunaújvárosi Tagintézménye egységes elhelyezése céljából.”  

 
3.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy – a jelen határozat mellékletét képező – vagyonkezelési szerződés 1. 
számú módosítását aláírja. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője  
Határidő: a vagyonkezelési szerződés aláírására: 2018. május 31. 

 
4. 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. május 23. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm. Tisztelt Képviselő-társaim! A napirend elfogadásra került. És 
nagy tisztelettel arra kérem önöket, hogy a nyolc fő mindenkor 
rendelkezésre álljon, mert kénytelen vagyok berekeszteni. Ne tessenek 
megtéveszteni! A zárton van, így van, pontosan. Köszönöm szépen. És 
akkor kezdjük is, hogy haladjunk. Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány körzeti 
problémát vetnék föl, amivel a lakók megkerestek. Az egyik, az Erkel 
kertben két új padot kérnének az ott lakók az Egészségház mögötti parkos 
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területre. Illetve a másik, a Babits utcában összesen öt darab virágládát 
kérnének kihelyezni a Babits utca 12., 14. és 16-os lépcsőház elé. Illetve 
ugyanitt kérni fogom a padoknak a cseréjét is új típusú padokra. 
Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Az én problémám Újtelepre 
vonatkozik. Megjelentek a patkányok a családi házak környékén. Nem 
tudom, hogy ebben a városüzemeltetési osztály tud-e segíteni. Többen 
facebookon is jelezték már számomra, hogy milyen lehetőség van a 
patkányoknak az irtására. Itt már nincs annyi háziállat, de jó lenne ezen 
túllépni. Én is szeretném kérni, hogy a ki nem rakott padokat szeretném, 
hogyha kiraknák. Tehát én még nem cserét szeretnék kérni. A Palme 
közben és a Dobó utca között már négy éve kérem, hogy a nyugdíjasok 
számára padot kéne kirakni, legalább kettőt, hogy el tudjanak menni a 
buszmegállóig a nyugdíjasházból. Ennek a két padnak a kirakását 
szeretném kérni. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Hingyi László képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Szeretném jelezni, hogy a Pentelei 
Molnár János Háza mellett van egy feljáró út a Pentelei Molnár János 
utcára, és annyira leszűkült az út, hogy benőtte a bozót, hogy annak a 
nyírását kérném, és egyben többször felvetették már az ott lakók, hogy 
azon az úton járnak el a buszmegállóhoz. Nem is az idei évben, de a jövő 
évi költségvetésbe annak az útfelújítását szeretném kérni. Most egy 
nyomsávon megy egy ötvenszer ötvenes járdalappal. Amennyiben ki 
lehetne szélesíteni azt legalább egy méter, egy méter húszra, és járhatóvá 
tenni azt a területet. Ez elég meredek lejtő, ami ott van a Pentelei Molnár 
János utca fele. Ez lenne az egyik. A másik, az Óvárosban a malom 
mellett lévő buszmegálló, nem az üveges ház, hanem mellette kint a 
szabadban van két pad, régi elavult pad. Kérték az ott felszálló lakók, hogy 
szeretnék azt a padot újra kicseréltetni. Az egy régi betonból lévő pad, 
elég rossz állapotban van, vagy a felújítását, vagy annak a cseréjét. Illetve 
a mellette lévő csápos kútnak a bozótmentesítését, mert benőtte, és azt a 
védőkorlátot, már azt is rendbe lehetne tenni, akkor azt is 
megköszönnénk, hogy ami az utcán lévő helyen van, tehát kicsit szebbé 
tenni ezt a részt. Valamint a Béke városrészben, ahogy bemegyünk a 
mosónál, jobb oldalt vannak a régi garázssorok. A két garázssor között 
van egy olyan harminc méteres nyárfa, ami elég régi, és öreg is lehet, de 
szerintem jó állapotban van, de egy baja van, hogy az ott lévő 
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garázstulajdonosok kerestek meg, félnek, hogy egy vihar esetén 
leszakadhat, és nagyobb kárt csinálhat, mert elég vastag fák vannak, 
erősek. És félnek attól esetleg, hogy mégis egy vihar valami kárt okozhat, 
és összedőlnek a garázsok. Ennek a fának a megnézését kérnék, hogy 
lehet-e ezt esetleg kivágni. Illetőleg kaptam egy lakossági levelet, illetve 
megkapta a városüzemeltetési osztály is, melyben a Táborállás felől levő 
részen, a Magyar út páros oldalánál nincs ivóvíz vezetés, illetve van, csak 
rosszul vannak bevezetve, mert csak a Rózsa utca felőli telkekről lehet 
megközelíteni, és sokszor a tulajdonos nem engedi őket be a vízóra 
leolvasására. Arra a gondoltak a levélben megfogalmazva, hogy 
amennyiben a csatornázás elindul, ha lehetne a Magyar úton meg lehetne 
oldani majd ott a hidegvíz elvezetést. Mindjárt mondom. És annak 
kapcsán szeretném még kérni, hogy lehetőség nyílik-e majd arra, hogy az 
északi parkkal, ott a Hankookkal szembeni rész, ami már rácalmási rész, 
ugye a városhatáron lett az új körforgó megépítve, azon a vonalon tovább 
nincs vízvezetés. Amennyiben lehetne későbbiek folyamán azt kialakítani, 
ott szintén lehetne ipari parkokat, illetve ilyen munkahelyteremtő cégeket 
létrehozni, csak ott a vízhiány van. Nem tudom, ebbe a lépésbe lehetne-e 
tenni. Ha lehetne, gondolom, itt a csatornaműveknek a feladata lenne ez 
elsősorban, de valami megoldást kéne erre találni. Köszönöm szépen. 
Ennyi lett volna. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Izsák Máté képviselő úré a szó! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nincs itt 
Barta képviselő úr, de úgy néz ki, hogy meghallgatta a múltkori 
közgyűlésen tartandó hozzászólásomat, és ismételten szeretném felhívni 
a figyelmet a fáknak a fiatalításával kapcsolatban. Tehát ismételten csak 
annyit tudok elmondani, mert egyre több megkeresés érkezik irányomban, 
hogy itt semmiféle csonkításról nincsen szó. Ez fiatalítás, és ez a fák, és 
az ott lakók érdekét szolgálja. Következő hozzátennivalóm az pedig az 
lenne, hogy Derkovits utca és a Corso, illetve a Köztársaság út között lévő 
parkban több padnak is az ülőlapja vagy pedig a hátlapja cserélésre 
szorul. És örülnék neki vagy ezeknek a lapoknak a cseréjét vagy pedig e 
helyett a padok helyett a meglévő új, dizájnos és kényelmes padoknak a 
kihelyezését kérném szépen. A másik dolog pedig annyi lenne, hogy múlt 
héten, múlt közgyűlésen ugye felhívtam a figyelmet a Latinovits utcában 
lévő ún. garázsshopok helyzetére. Nem tudom, hogy mit tudnánk tenni. 
Folyamatosak a megkeresések. Ott áll torzóként, és szeretném, hogyha 
mihamarabb vagy a tulajdonossal újra felvennénk a kapcsolatot, hogy mit 
tervez ezzel az épülettel kapcsolatban, vagy pedig ha lehetősége van az 
önkormányzatnak, akkor valamit tegyen az érdekében, hogy ne csúfítsa, 
és ne legyen rágcsálóknak az otthona ez az elhanyagolt épület. A másik 
dolog még pedig az lenne, hogy a Corsónál lévő, Derkovits utcai nagy 
parkolóban már több hónapja is ott áll elkerítve, három parkolóhelyet 
elfoglalva egy építési, nem építési, hanem valamilyen közmű, gondolom, 
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valamit ott cseréltek, terület. Már csak egy aszfaltozás hiányzik. Tényleg 
egy tizenöt centis kis réteg. De hónapok óta el van kerítve ez a rész, és 
eléggé sok bosszúságot okoz az ott lakóknak. Végül, de nem utolsó 
sorban pedig annyit szeretnék mondani még, hogy a Krúdy sor, a volt 
Károlyi Mihály sor, illetve a Latinovits utca közötti útszakasz folyamatosan, 
hiába van kitéve a „Behajtani, kivéve célforgalommal” lévő tábla, 
folyamatosan túlterhelt, rengeteg autó fordul ott meg, és emellett nemcsak 
az ott lakókat, hanem az arra közlekedőket is zavarja ez a megnövekedett 
autóforgalom. Tudom, hogy a város egyik legforgalmasabb része, viszont 
valamilyen módon, nem vagyok híve a fekvőrendőrnek, de ránézek 
Lőrinczi Konrád képviselő-társamra, de úgy gondolom, lehet, hogy ez egy 
nagyon jó forgalomlassító lenne az ott lakóknak az örömére. Plusz 
üdvözlendő a Szórád Márton út, illetve Dózsa György út sarkán megnyílt 
egy új vendéglátó egység. Üdvözöljük az ilyen dolgokat, tehát minél 
vállalkozás nyílik Dunaújvárosban, annál több az iparűzési adó, tehát 
ezzel semmi probléma nincsen. Csak ott alapból zsúfolt a parkoló, és a 
földszinten lakók kérik, hogy abban a parkoló részben, ami úgy néz ki, 
mint egy fordított tölcsér vagy nem tudom, minek nevezzem, a földszinten 
lakókat iszonyatosan zavarja a kipufogógáz. Teljesen megértem, voltam a 
lakásban, és arra kérik az önkormányzatot, illetve annyit kértek tőlem, 
hogy ahol már meglévő ilyen ún. oszlopok kint voltak fából, azt cseréljük ki 
fémre mihamarabb, hogy oda ne tudjanak autók parkolni. De úgy 
gondolom, hogy a legjobb megoldás az az lenne, hogyha azon a részen, 
ami húsz méteren belül van a lakóházhoz, ott megszüntetnénk a füvön 
lévő parkolást. Mert ott ténylegesen sajnos a füvön parkolnak. Köszönöm, 
hogy meghallgattak. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Valószínű, sokan nem értünk egyet a 
fekvőrendőrökkel. Cserni Béla képviselő úré a szó! 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először 
is én is szeretném kérni a városüzemeltetést, hogy azokat a 
körzetbejáráson megtett, megnézett helyszíneket, ahol a padok 
kihelyezését kértük, azokat mielőbb most már végeztessék el a DVG Zrt.-
vel, hogy a lakók tényleg most már a jó idő beálltával használni tudják 
őket. Ezen kívül beérkezett új igényként a Martinovics utca 27. elé ugye a 
magas korlát alá egy padnak a kihelyezésének az igénye, illetőleg a Fáy 
utca 1-3. és 4-6. között lévő ligetbe kettő darab új típusú padnak a 
kihelyezését igényelték még az ottani lakók. Ezen kívül pedig a Fáy utca 
11-12. közé szeretnének kérni egy karex típusú kuka kihelyezését. Ugye 
ez a nagyobb típusú edényzet. Illetőleg szeretném kérni annak a 
megoldását, hogy a Római körútnak a páratlan oldala előtti régi típusú 
kukákat ilyen karexes edényekre cseréltessük ki, hiszen ezek olyan pici 
befogadóképességűek, és olyan hibásak már jelenleg, hogy nem képesek 
ellátni a funkciójukat. Ez nem kevés darabszámot jelent, de ezt a legutóbbi 
bejáráson osztályvezető úrral is megnéztük, és egyeztettük. Ezen kívül a 
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Római 18.-nál van egy összetört régi típusú pad, ennek kérném az 
ülőlapjának és a háttámlájának a kicserélését, és köszönöm. Ja, illetőleg 
még egy dolog volna. A kutyafuttató ugye, új kutyafuttató létesül. Itt a 
Rudas iskola háta mögött van egy jelenleg is működő kutyafuttató. Ugye itt 
kértük a cserjés, bozótosnak a kivágását, aminek a megrendelése 
egyébként megtörtént. Viszont olyan gödörös a terület, hogy kb. két héttel 
ezelőtt pont kint voltam, amikor egy kutyát futtató hölgy belelépett a 
gödörbe, és lábát és kezét is eltörte. Úgyhogy kérném ennek a gödörös 
szakasznak a feltöltését, valamint a területnek az általános tisztántartását, 
kaszálását. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Hingyi képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Elnézést, hogy újra kértem szót, de 
úgy gondolom, fontos lehet. Az Aranyvölgyi úton, ahogy jövünk föl a város 
fele be van bordázva az út, ugye útszűkület, leszűkítés van. Szeretném 
felhívni az osztály figyelmét, hogy újra kellene ezeket festetni, mert 
annyira egybe van olvadva már, hogy sokszor az autósok, hiába van 
kitéve a KRESZ-tábla, akkor is egyenesen tovább jönnek, tehát 
balesetveszélyes lehet ez a szakasz a Tanácsköztársaság útig. Tehát az 
újracsíkozását szeretném kérni ennek az útszakasznak. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Én pedig a köszönet hangján szeretnék néhány 
gondolatot megfogalmazni elsősorban a DVG Zrt. irányában. A sajnálatos 
időjárási viszonyok miatt a Gagarin tér 15-17. átjárónál a munkálatokat 
nem tudták megkezdeni az átjáró felújításával kapcsolatban. Nyilvánvaló, 
hogy téli időszakban, és tudjuk, március végén még hóesés volt, fagy volt, 
ezért a munkákat a későbbiek során megkezdték, nagyon hatékonyan 
dolgozva a mai napon legjobb tudomásom szerint átadásra is kerül. Ezért 
köszönet a DVG Zrt. munkatársainak, dolgozóinak, és köszönet a 
lakóknak a türelemért. Annyit szeretnék mindenképp megjegyezni, hogy 
oly sokat beszélgettünk arról, hogy közérdekű ügyeket szolgáló kerületek, 
ilyen a temető, a Vásártér, és ilyenek ezek az átjárók is, ahol nem 
feltétlenül az ott élő emberek közlekednek, hanem a lakótelep másik 
irányába, akár a Kodály Zoltán utca, Nagy Imre utca vagy a Dunasor felé. 
Amit meg kell említeni ilyen esetben, és ez persze máshol is jellemző, 
hogy ott van a Móricz iskola és nem utolsó sorban az Aranyalma Óvoda, 
ahova nagyon sok szülő érkezik a gyermekével. Hát, nagyon rossz lett 
volna azt elképzelni, hogy ott egy komoly baleset történik. Azt gondolom, 
hogy e tekintetben a közös összefogás, az önkormányzati segítség az 
meghatározó szerepet töltött be a tekintetben, hogy ez az átjáró aránylag 
határidő előtt, alatt nagyon jó kivitelben elkészült. Nagyon régi kérésem a 
Barátság városrészi idősek lakta terület, azt hiszem, a leginkább idős lakta 
területről beszélünk, a Dunasor és a Barátság úti akadálymentesítések 
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régi vágya, igénye az ott élő embereknek, hogy ez valamilyen formában 
oldódjon meg. Képviselő-társaim közül sokan említik a szemetesek, az 
utcai szemetesek ürítésével kapcsolatosan anomáliákat, a méreteket és a 
cseréket. Én azt gondolom, ebben a városban minden körzet megérett 
arra, hogy ezeket a régi típusú szemétgyűjtőket kicseréljük modernebb, 
esztétikusabb formákra. Nem utolsó sorban a padok kérdése. 
Szerencsére sok helyen látjuk, láthatjuk, hogy ezek az új modern 
megjelenésű padok már kitelepítésre kerültek, de én azt gondolom, hogy 
ennek a folyamatossága, fontossága az meghatározó tényező. A volt Marx 
tér, Zacher János tér, ez a Dunasor felőli oldali lépcsőházakról szólt, 
ahova rendre a járdára állnak fel a parkoló autók, ami egyrészt 
szabálytalan, másrészt a lakók közlekedését nehezítik. Ezért nagy 
tisztelettel arra kérem a DVG Zrt., illetve a városüzemeltetési osztályt, 
hogy oda virágtartók kihelyezéséről gondoskodjon. Köszönöm szépen. 
Úgy látom, további hozzászólásra nincs igény. Ezért egyéb észrevétel és 
hozzászólás hiányában a nyílt ülést berekesztem, és 5 perc szünetet 
rendelek el. Köszönöm. 
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