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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 21-ei 

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

1. Cserna Gábor polgármester 
2. Barta Endre              képviselő 
3. Besztercei Zsolt képviselő 
4. Cserni Béla                  képviselő 
5. Hingyi László             képviselő 
6. Iván László képviselő 
7. Izsák Máté                  képviselő 
8. Lassingleitner Fruzsina képviselő  
9. Lőrinczi Konrád         képviselő 
10. Nagy Zoltánné  képviselő 
11. Pintér Attila  képviselő 
12. Szabó Zsolt képviselő 
13. Sztankovics László   képviselő 
14. Tóth Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Gombos István          alpolgármester 
 
  
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos 
Pintér Tamás országgyűlési képviselő 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Szabó Imre főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály 

osztályvezetője 
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője 
Dr. Vántus Judit vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
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 
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Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
Dr. Ruzicska Renáta Fejér Megyei Kormányhivatal Dunaújvárosi Járási 

Hivatal hivatalvezető-helyettese 
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója 

 
 
A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Jelényi László lelkipásztor 
Farkas Márta Dózsa György Általános Iskola Szilágyi Erzsébet 

Tagintézménye igazgatója  
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 
Szellák Sándor Egy Darab Gyepért Alapítvány kuratóriumi elnöke, 

Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE 
képviseletében 

Gyürüs Istvánné adventista lelkész 
Lóki Richárd tű. alezredes, katasztrófavédelmi kirendeltségvezető
Dr. Táborosi Éva háziorvos 

Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos 
Sági Péter DV N Zrt. vezárigazgatója 
Kiss András Péter Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft. ügyvezetője
Deák Nóra Modern Művészetért Közalapítvány képviseletében 
Nics Éva Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumi 

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

Szép napot kívánok mindenkinek! Egy kis figyelmet szeretnék kérni az 
ülésteremben. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének nyári szünetet megelőző, utolsó rendes, júniusi 
ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a közgyűlés ülése határozatképes. 
Szeretném önöket tájékoztatni, és nagy tisztelettel köszöntöm dr. 
Galambos Dénes miniszterelnöki biztos urat. Dr. Galambos Dénes urat 
Orbán Viktor miniszterelnök úr június 18-ai hatállyal kinevezte 
Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztéséért felelős 
miniszterelnöki biztosává. Miniszterelnöki biztos úrnak őszinte szívvel 
gratulálok, és eredményes munkát kívánok. A későbbiekben az első 
napirendi pontnál a miniszterelnöki biztos feladatkörével kapcsolatban 
majd egy konrétabb tájékoztatást fogok önöknek adni. Tehát az ülés 
határozatképes. Indítványozom három sürgősségi napirend 
megtárgyalását, amelyet az eredeti tárgysorozat, amelyet pénteken küldött 
ki a hivatal, nem tartalmazott. Ezek kerülnének fel a nyílt ülés 43., 44. és 
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45. napirendi pontjaként. Ez pedig a 43. a Duna-parti kilátóval kapcsolatos 
döntések, a 44. a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződésével kapcsolatos 
napirend, és a 49. a Városházán található kávézó üzemeltetését megcélzó 
napirendi pont. Ha és amennyiben a bizottságok tárgyalták. Kérdezem 
Tóth Kálmán képviselő urat, hogy az ügyrendi bizottság tárgyalta-e, 
véleményezte-e a napirendeket. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Az ügyrendi bizottság tárgyalta, és közgyűlési 
tárgyalásra alkalmasnak találta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Frakcióvezető urat kérdezem, hogy a gazdasági 
bizottság tárgyalta-e. 
 

Hingyi László képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság tárgyalta, és közgyűlésre 
alkalmasnak találta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Pintér Attila elnök urat kérdezem, hogy a pénzügyi bizottság 
tárgyalta-e a Duna-parti kilátóval kapcsolatos napirendi pontot. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem voltam az utolsó 
bizottsági ülésen. Nem tudom, hogy tárgyalta-e a bizottság. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ki a helyettes? Lőrinczi képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Igen, a bizottság tárgyalta, és 
támogatta.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Kérdezném Cserni elnök urat, hogy a városüzemeltetési 
bizottság tárgyalta-e ugyanezt a napirendet? 
 

Cserni Béla képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottságunk tárgyalta, és 
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta. 
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Cserna Gábor polgármester: 

 
Nagyon köszönöm. 
 
Aki támogatja a 43. napirend nyílt ülésen való felvételét, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Duna-parti kilátó megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozataláról” című előterjesztést – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – felvette a nyílt ülés tárgysorozatába és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

340/2018. (VI.21.) határozata 
„Javaslat a Duna-parti kilátó megvalósításával kapcsolatos döntések 
meghozataláról” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. június 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Duna-parti kilátó megvalósításával 
kapcsolatos döntések meghozataláról” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 43. 
napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki támogatja a 44. napirend tárgysorozatba való felvételét, kérem, 
hasonlóképpen igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti 
szerződés módosítására irányuló kérelmének elfogadására” című előterjesztést – 
mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – felvette a nyílt ülés 
tárgysorozatába és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

341/2018. (VI.21.) határozata 
„Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződés módosítására irányuló 

kérelmének elfogadására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. június 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződés 
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módosítására irányuló kérelmének elfogadására” című előterjesztést a közgyűlés 
nyílt ülés 44. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki támogatja a kávézóval kapcsolatos napirend megtárgyalását a nyílt 
ülés 45. napirendi pontjaként, az kérem, támogató szavazatot adjon le! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

342/2018. (VI.21.) határozata 
„Javaslat a Dunaújváros, Városháza B szárny földszinti kávézó 

hasznosítására”című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 
tárgyalásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. június 21-ei nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújváros, Városháza B szárny földszinti 
kávézó hasznosítására”című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 45. napirendjeként 
felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a nyílt ülés most már három napirenddel kiegészült 
teljes egészéről 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, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos 
István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
343/2018. (VI.21.) 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 
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3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak 
adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 

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

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

vonatkozó pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos 
tájékoztatás elfogadására 
 

6. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének 
megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 1. sz. 
módosítására 

 
7. Javaslat a TOP-6.3.2. projektben megvalósuló „Városháza „B” szárnyában lévő 

kávézó kialakítása” tárgyában bútor beszerzésére  
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 

Programja készítőjének kiválasztására és a vállalkozási szerződés megkötésére 
 
9. Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatásáról szóló 2018. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a 
KNYKK Zrt. részére 

 
10. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 

döntések meghozatalára 
 

11. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 
a nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével kapcsolatban 
               

12. Javaslat Dunaújvárosban, a Belváros területén új parkolóhelyek létesítésére 
vonatkozó tanulmányterv készítésére 

 
13. Javaslat parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére Dunaújváros területén 
 
14. Javaslat Dunaújváros területén járdák és lépcső felújítási munkálataira 
 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítása 
(2018. április-december hónap), megkötésére 

 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére 

történő víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
 

17. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 
 

18. Javaslat a Halásztelki Református Egyházközséggel kötendő haszonkölcsön 
szerződés jóváhagyására, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötött 
vagyonkezelési szerződés módosítására 
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19. Javaslat a Dunaújváros, Lajos király krt. 10. szám alatti, 730/2/A/23 hrsz.-ú 

ingatlan hasznosítására a Hetednapi Adventisa Egyház részére 
               

20. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Dunaújvárosi Hit Gyülekezete kérelme)  

21. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyban 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 

 
22. Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására  

 
23. Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és 
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására 

 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására  
 
25. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 

2017. évi beszámolóinak tudomásulvételére 
 
26. Javaslat a kulturális alapítványok 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolók 

tudomásulvételére 
 
27. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati 

szolgálat 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
 

28. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírására 
 

29. Tájékoztató a Dunaújvárosi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervéről 
 
30. Javaslat önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői közüzemi díjtartozásának 

tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft felé 
 

31. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetése vonatkozásában fennálló szolgáltatási 
koncessziós szerződés módosítására, valamint a használhatatlan, 
balesetveszélyes ingóságok leselejtezésére 

 
32. Javaslat forrás biztosítására a DVG Zrt. részére a Fabó Éva Sportuszoda levegő 

rendszerének felújításához 
 
33. Javaslat az Egy Darab Gyepért Alapítvánnyal fennálló bérleti, illetve 

haszonkölcsön szerződések átruházására, tulajdonosi hozzájárulás megadására – 
a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE kérelme 
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34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 hrsz. és a dunaújvárosi 2976/48 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlanok együttes értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
 

35. Javaslat a dunaújvárosi 2976/11 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (DAV Mérnöki Kft. kérelme) 

36. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezető 
személyének megválasztására 

 
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottságában, illetve a Gazdasági és Területfejlesztési 
Bizottságban történő személycserére 

 
38. Javaslat Besztercei Zsolt képviselői indítványának megtárgyalására: a Béke körút 

átnevezése Dr. Kálmán András körútra  
 
39. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására Béke városrészi Közösségi Pont 

létrehozására – Hingyi László és Sztankovics László képviselők 
 
40. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására 
 
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának jóváhagyására 
 
42. Javaslat Pintér Tamás országgyűlési képviselő megalapozatlan vádjainak 

visszautasítására 
 
43. Javaslat a Duna-parti kilátó megvalósításával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 
44. Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződés módosítására irányuló 

kérelmének elfogadására 
 
45. Javaslat a Dunaújváros, Városháza B szárny földszinti kávézó hasznosítására 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek meghívott vendégeink számára tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

344/2018. (VI.21.) határozata 
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a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 21-ei nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés tagjait megkérem, hogy a jegyzőkönyvezető személyéről 
döntsenek! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

345/2018. (VI.21.) 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: 
 

A zárt ülésünk meghívója kitüntetési ügyet tartalmaz. A zárt ülés 
elrendeléséről külön nem kell döntetünk az önkormányzati törvény 
értelmében, kizárólag a zárt ülés napirendi pontjáról.  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

346/2018. (VI.21.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. június 21-ei zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat a „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj” adományozására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat a Dunaújváros Közszolgálatáért díj adományozásáról, erről a 
napirendről van szó. 
 
Legyenek kedvesek a jegyzőkönyvvezető személyéről dönteni a zárt ülés 
vonatkozásában! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

347/2018. (VI.21.) 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 
 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban 

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

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

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított cím és díjak 

adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására 
Előadó: a polgármester 
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4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 

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

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

vonatkozó pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos 
tájékoztatás elfogadására 
Előadó: a polgármester 
 

6. Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének 
megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 1. sz. 
módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
7. Javaslat a TOP-6.3.2. projektben megvalósuló „Városháza „B” szárnyában lévő 

kávézó kialakítása” tárgyában bútor beszerzésére  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 

Programja készítőjének kiválasztására és a vállalkozási szerződés megkötésére 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
9. Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatásáról szóló 2018. évi pályázat benyújtására és a támogatás átadására a 
KNYKK Zrt. részére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
10. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival kapcsolatos 

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

 
11. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindítására 

a nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével kapcsolatban 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
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              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               

12. Javaslat Dunaújvárosban, a Belváros területén új parkolóhelyek létesítésére 
vonatkozó tanulmányterv készítésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
13. Javaslat parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére Dunaújváros területén 

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

 
14. Javaslat Dunaújváros területén járdák és lépcső felújítási munkálataira 

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

 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. módosítása 
(2018. április-december hónap), megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére 

történő víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
17. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 

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

 
18. Javaslat a Halásztelki Református Egyházközséggel kötendő haszonkölcsön 

szerződés jóváhagyására, valamint a Dunaújvárosi Tankerületi Központtal kötött 
vagyonkezelési szerződés módosítására 
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 
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19. Javaslat a Dunaújváros, Lajos király krt. 10. szám alatti, 730/2/A/23 hrsz.-ú 
ingatlan hasznosítására a Hetednapi Adventisa Egyház részére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
               

20. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (Dunaújvárosi Hit Gyülekezete kérelme)  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
21. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyban 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
22. Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
23. Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 

elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának és 
közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására  
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
25. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú alapítványok 

2017. évi beszámolóinak tudomásulvételére 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
26. Javaslat a kulturális alapítványok 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolók 

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

 
27. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati 

szolgálat 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
28. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírására 

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

 
29. Tájékoztató a Dunaújvárosi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervéről 

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
30. Javaslat önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői közüzemi díjtartozásának 

tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft felé 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
31. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetése vonatkozásában fennálló szolgáltatási 

koncessziós szerződés módosítására, valamint a használhatatlan, 
balesetveszélyes ingóságok leselejtezésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
32. Javaslat forrás biztosítására a DVG Zrt. részére a Fabó Éva Sportuszoda levegő 

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

33. Javaslat az Egy Darab Gyepért Alapítvánnyal fennálló bérleti, illetve 
haszonkölcsön szerződések átruházására, tulajdonosi hozzájárulás megadására – 
a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE kérelme 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 hrsz. és a dunaújvárosi 2976/48 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlanok együttes értékesítésére vonatkozó pályázat értékelésére 
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
35. Javaslat a dunaújvárosi 2976/11 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található ingatlan 
hasznosítására (DAV Mérnöki Kft. kérelme) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

36. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezető 
személyének megválasztására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottságában, illetve a Gazdasági és Területfejlesztési 
Bizottságban történő személycserére 
Előadó: a polgármester 

 
38. Javaslat Besztercei Zsolt képviselői indítványának megtárgyalására: a Béke körút 

átnevezése Dr. Kálmán András körútra  
Előadó: a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
39. Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására Béke városrészi Közösségi Pont 

létrehozására – Hingyi László és Sztankovics László képviselők 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
40. Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására 

Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
 
41. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának jóváhagyására 

Előadó: a polgármester 
 

42. Javaslat Pintér Tamás országgyűlési képviselő megalapozatlan vádjainak 
visszautasítására 
Előadó: a polgármester 

 
43. Javaslat a Duna-parti kilátó megvalósításával kapcsolatos döntések 

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

 
44. Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződés módosítására irányuló 

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

45. Javaslat a Dunaújváros, Városháza B szárny földszinti kávézó hasznosítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Zárt ülés:  
 
Javaslat a „Dunaújváros Közszolgálatáért Díj” adományozására 
Előadó: a polgármester 
 
 
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: 

 
És akkor rátérünk az első napirendre, mely a tájékoztató megtárgyalása. 
Várom tisztelettel a hozzászólásaikat. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Igyekszem 
majd összeszedetten elmondani a gondolataimat, de kérem, nézzék el, ha 
néha egy kicsit elbicsaklik a hangom. Ugyanis az elmúlt időszakban volt 
szerencsém elszokni a kamerák látványától, a kamerák előtti szerepléstől 
itt Dunaújvárosban köszönhetően egy – hát nem is tudom, hogy milyen 
folyamatnak nevezzem azt, ami itt történik. Először is erről szeretnék 
beszélni. Az egész ott kezdődött, hogy április 8-a után, amikor a 
megválasztott, a térség és a dunaújvárosi és a környékbeli emberek által 
megválasztott országgyűlési képviselő összehívott egy sajtótájékoztatót. 
Erre a sajtótájékoztatóra a helyi sajtó nem jelent meg. Egyedül a Hírlap 
volt, aki jelezte, hogy nem tud ott lenni. Ha kiadunk egy közleményt, akkor 
nagyon szívesen lehozza. Ez egy korrekt jelzés volt. A Médiaháztól egy 
szót nem kaptunk arról, hogy nem jönnek el. Ott kellett várnunk, és úgy 
informálódni. Akkor azt a választ kaptuk, hogy a helyi média, elsősorban 
ugye a Médiaház, nem kíván országos dolgokkal foglalkozni. Nem kíván a 
térségbeli nagypolitikával foglalkozni. Rá másnap, ugye szokásom 
elolvasni a dunaújvárosi újságot, majdnem egy egyoldalas cikket láttam dr. 
Galambos Dénes országgyűlési képviselő úrral, volt képviselő úrral. Azt 
gondolom, hogy ez egy olyan irány, ami április 8-án gellert kapott. Április 
8-án az emberek úgy döntöttek, nem a Fidesz ellen szavaztak, hanem az 
ellen az irány ellen, ami ezt a térséget az elmúlt időszakban jellemezte. És 
úgy látszik, hogy ez nem volt elég intő jel, még nagyobb sebességre 
kapcsoltak. Én ezt nem a Fidesznek mondom, hanem ezt annak a 
rendszernek, akik ezt a rendszert felépíti, aki ezt az egész rendszert 
üzemelteti. Nem tudom, és nem is érdekel az, hogy kinek van beleszólása 
abba, hogy ki szerepel a helyi médiában vagy ki nem. Azt hittem, hogy ez 
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a folyamat egyébként, amikor nem jöttek el Pintér Tamásnak a 
sajtótájékoztatóra, ez megáll. A fő megdöbbenés akkor volt, amikor a 
Városházára én is, mint helyi önkormányzati képviselő összehívtam egy 
sajtótájékoztatót, és oda már tényleg csak a Hírlap jött el. Igaz, kaptam 
egy jelzést, hogy a Médiaház nem fog eljönni. Tehát már egy fejlődés volt, 
hiszen a jelzést legalább megkaptam. A dunaújvárosi emberek majd 
nyolcszázmillió forintjából üzemeltett helyi média bojkottálja az ellenzéki 
képviselőt, sőt, itt jelezném, hogy Pintér Tamás nem ellenzéki képviselő. 
Pintér Tamás a dunaújvárosi és a környékbeli emberek által megválasztott 
képviselő. Nem tudom, hogy mi lesz ennek a folyamatnak a vége. Nem 
tudom, hogy hova fog ez az egész folyni. Én bízom benne, hogy azok, 
akik ebben döntéshozók, azok, akik ebben érintettek, be fogják látni, hogy 
ez rossz irány. Én azt kérem, hogy Barta Endrével legyen tele a helyi 
újság, Barta Endréről szóljon a videó, hanem azt kérem, hogyha egy 
problémára vagy éppen egy jó dologra szeretném fölhívni a figyelmet, 
akkor tegye már meg a dunaújvárosi emberek pénzén üzemeltett média, 
hogy eljön, és tájékoztatást ad róla. Nem hiszem, hogy ez egy olyan nagy 
kérés, nem hiszem, hogy ez egy olyan nagy elvárás. Amiről még 
szeretnék beszélni, ugye ha már a tévé és a dunaújvárosi újság nem jött 
el, szerencsére a Hírlap eljött, és tartottam ugye ezt a sajtótájékoztatót a 
Városházán, hát, mondhatom, hogy szerencsésen elcsíptem egy témát, 
ez pedig a fiatalok helyzete itt Dunaújvárosban. Kb. másfél hétig 
nyugodtan mondhatom, hogy kötelet kívántak a nyakamra, majd később 
ez ilyen glóriává varázsolódott. Hát én azt hiszem, hogy egyiket sem 
érdemlem. Viszont nagyon örülök neki, hogy az extrém sportot kedvelők 
helyzete abban az irányba változik, hiszen polgármester úrral is 
egyeztettem erről, és tudom, hogy már a fiatalok is voltak nála, és lesz 
pályájuk, rendeződik a sorsuk, és egy olyan irányt vesz ez a dolog, 
amilyenbe valóban kell mennie. Azonban ez a téma megmutatott valamit, 
mégpedig azt, hogy van egy generáció, amivel nem foglalkozunk. 
Nyugodtan mondhatjuk, hogy a tíz évvel fiatalabbiakkal rengeteg program, 
rengeteg esemény, és tényleg egy jó irány van itt Dunaújvárosban. 
Viszont van egy generáció, akiről egyszerűen nincs ott a figyelem. Azt, 
amit én fölhoztam, fölvetettem, nem is konkrétan ezt az ügyet emelte ki. 
Az, hogy egy ekkora hír kerekedett belőle, az annak köszönhető, hogy 
hosszú évek alatt senki nem foglalkozott ezzel a korosztállyal. Egyszerre 
jött ki belőlük minden, minden rossz és minden jó. Éppen ezért én a 
fiatalokkal kapcsolatban szeptember elejére szeretnék majd egy 
kerekasztal beszélgetést összehívni a helyi pártok, illetve különböző 
intézmények képviselőivel. Országgyűlési képviselő úrnak és nekem is 
számtalan ötletem van arról, hogy mit lehetne, de természetesen másokat 
is szeretnénk ebbe belevonni. Ugyanis ez nem pártpolitika kérdése, és azt 
szeretném, hogy ez a generáció is megkapja azt a figyelmet, amire 
szükség van, hiszen továbbra is óriási veszély, és ez nem csak 
Dunaújvárosra, de Dunaújvárosra is igaz, hogy ahogy ezeknek a 
fiataloknak lehetősége van elhagyni a várost, ők megteszik. Én azt 
gondolom, hogy ez ellen lehet tenni, de még most, abban a korban, 
amikor még idekötődnek ehhez a városhoz, és még van lehetőségük 
tanulni, és az, hogy itt képzeljék el az életüket. Úgyhogy én ezt 
mindenféleképpen szeretném, hogy elkezdődne ez a kommunikáció, mert 
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ez jelen pillanatban nincs. A napirendek közül bizottsági ülésen levételre 
került egy játszótérrel kapcsolatos pont, játszótereknek különböző 
felszerelése. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy Dunaújváros 
területén itt a játszóterek fejlődnek, szépülnek. Viszont van egy óriási 
probléma, elég sok játszóteret érint. És azt gondolom, hogy ez ellen tenni 
kell, főleg, hogy most itt a nyár. Rengeteg játszótérnél nincs megoldva az 
árnyékolás. Én tudom azt, hogyha most elültetünk egy fát, az nagyjából tíz 
év mire mondjuk árnyékot ad, viszont ha valaki is figyeli ezeket az új 
játszótereket, azt láthatja, hogy ténylegesen végig a tűző napon vannak, 
és ténylegesen van úgy, hogy egy-egy sarokba tudnak csak, ott van a sok 
játék, ott van a sok szülő, ott van a sok gyerek, és egy-egy sarokba tudnak 
csak elvonulni. Én azt gondolom, hogy erre ki lehetne találni egy olyan 
megoldást, ami akár tényleg itt a nyári időszakban, akár pedig ősszel, a 
délutáni időszakban megoldást jelenthet ezeknek a játszótereknek. És 
akkor az utolsó észrevételem, illetve javaslatom. Sajnálatos eset történt a 
héten egy tűzesetnél, aminek vizsgálják most a körülményeit. Én nem is 
ezekről szeretnék beszélni. Viszont ami már biztos, hogy két fiatalember 
hősiesen járt el, és ugyanúgy, ahogy az eddigieknél, én szeretném az ő 
kitüntetésüket majd javasolni. Köszönöm szépen a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, ez utóbbira majd én is kitérek, ami a tűzesettel kapcsolatba, és 
az én mondandómnak is nagyjából ugyanez a summázata. Szabó 
képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Két 
témában szeretnék hozzászólni, és az egyik az kapcsolódik a Barta 
képviselő úr által elmondottakhoz. Ez pedig a játszótereket érinti. A Máltai 
Szeretetszolgálat üzemelteti szerintem az egyik legszínvonalasabb 
játszóterét a városnak itt a főtérnél, azonban ott van egy nyitvatartási idő, 
és én azt gondolom, azt kérem az üzemeltetőktől, hogy gondolják át, hogy 
nyáron esetleg nem-e lehetne-e egy kicsit meghosszabbítani ezt a 
nyitvatartási időt. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem lehetne-e. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Hiszen hat órakor bezár a játszótér, és aki próbálta már egy dühös 
gyereknek megmagyarázni, hogy ebben a jó időben most itt bezárnak, és 
azonnal el kell menni, azt tudja, hogy ez egy nagyon nehéz feladat. 
Úgyhogy én a többi játszótéren ott levő szülőkkel együtt szerintem bátran 
kérhetem azt, hogy nyárra hosszabbítsák meg a nyitva tartását ennek a 
játszótérnek. Másik téma, tájékoztatást szeretnék kérni, az előző 
közgyűlésen eléggé sokat beszéltünk a DVCSH helyzetéről. 
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Alpolgármester úrtól nagyon sok hangzatos kijelentés hangzott el, amivel 
nagyon sok szempontból egyet is értettünk. Én szeretném kérni, hogy 
röviden tájékoztassa a képviselő-testületet és a város nyilvánosságát 
arról, hogy hol áll az ügy, az elmúlt időszakban milyen lépéseket tett az 
önkormányzat, és azoknak milyen eredménye volt. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Csak egy rövid hozzáfűznivalóm lenne, az elmúlt közgyűlésen 
is kérdeztem, hogy miből fogja a város finanszírozni az Élményfürdőnek a 
támogatását. Ugye 44,5 millió forint havonta. Nem kaptam választ sem 
írásban, sem szóban, a közgyűlési anyagban sincs benne, a mellékletben 
sincs benne, sehol nincsen benne. Továbbra is várom a választ, hogy a 
város miből fogja finanszírozni ezt az évi 500 millió forint fölötti összeget. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Tóth Kálmán elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Az elmúlt egy 
hónapról szeretnék beszámolni, hogy az én választási körzetemben 
tartottunk egy lakossági fórumot, ahol a fő téma az Újtelepen és 
környékén megjelent rágcsálóknak az irtásával kapcsolatos. Több mint 
harmincan vettek részt ezen a fórumon. Szerencsére volt olyan, aki 
vállalta, és eljött, és szakemberként elmondta, hogy milyen feladatok 
hárulnak ránk, mint az ott lévő, ott lakókra. Mi fölvállaltuk, és azt 
gondolom, ha elkezdjük ezt a dolgot saját erőből finanszírozni, ugye itt a 
törvények már nem teszik lehetővé az önkormányzat saját maga bele 
tudjon ebbe szólni. Ezért az újtelepi lakók tulajdonképpen összeálltak, és 
elkezdték a rágcsálókat irtani egy adott vállalkozó segítségével, aki 
fölajánlotta, hogy azokon a területeken is fogjuk a rágcsálókat irtani, ahol 
pl. nincsen gazdája a területnek, tehát lakatlan jelen pillanatban. Nagyon 
jó dolog. És szeretnék beszámolni arról is, hogy a polgármester úrral is 
sikerült leülni közösen megbeszélni a dolgainkat, és nagyon szépen 
köszönöm. Nagyon fontosnak tartom, hogy a polgármester úr a 
képviselőkkel közösen az adott területnek a feladatairól, problémáiról 
tudjanak konstruktívan együttműködni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Szepesi alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
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Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Barta Képviselő Úr! 
Nem értettem a hozzászólását. Lehet, hogy nem figyeltem eléggé. Nem az 
a világ van, amikor meg kéne mondanunk, hogy milyen sajtóorgánum 
milyen sajtótájékoztatásra menjen. Én úgy tudom, hogy 1990 óta 
Magyarországon sajtószabadság van. Mondjuk az újságíróknak, hogy 
menjetek el a Jobbik tájékoztatójára? Vagy mit kéne csinálnunk, hogyha 
nem megy el az újságíró? A másik hozzászólásról mindig két magyar 
közmondás jut eszembe, az egyik, hogy amilyen az adjonisten, olyan a 
fogadjisten. Amikor két hete az Energott és a DVCSH jogtalanul elvette 
tőlünk a hat darab gázmotoros erőművet, én voltam az első, aki felhívtam 
Pintér Tamás országgyűlési képviselő urat, hogy lépjünk fel együtt, az ő 
segítségével, hiszen ő ott ül a parlamentben, és segítse Dunaújvárost. 
Pintér Tamás úr nagyon készséges volt, találkoztunk is polgármester úrral 
együtt, és megbeszéltük, hogy közösen lépünk fel a gázmotorok 
visszaszerzésének ügyében. Vettem a fáradságot, hogy megnéztem a 
képviselő úrnak a hozzászólását az országgyűlésben, és a második 
mondatban rögtön legyalázott bennünket. Azt mondta, hogy fideszes 
oligarchák, egyebek. Hát ez a dunaújvárosi fideszes oligarcha húsz 
büntetőpert folytat a Pomázi és cégcsoportja ellen. Három darab 
felszámolási eljárást indítottunk, ő három darab felszámolási eljárást 
indított ellenünk. Határozottan, a leghatározottabban kikérem magamnak 
meg a többi képviselő nevében, hogy bennünket fideszes oligarchának 
nevezzen, és mi, hogy mi együtt lopjuk el a várost a Pomázival. Ezt a 
leghatározottabban visszautasítom. A másik közmondás meg az jut 
eszembe, hogy fogadatlan prókátornak. Én Pintér Tamás urat egy 
intelligens, okos, jól képzett embernek tartom. Önt kellett megkérni, hogy 
elmondja, hogy nem fogadta a sajtó? Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A következőt szeretném mondani, aki szeretne a képviselő-társaim közül 
hozzászólni, legyenek kedvesek ezt most jelezni, utána lezárom az első 
napirend vitáját. Utána Pintér Tamás képviselő úr kap szót, majd 
miniszterelnöki biztos úr, illetve én szeretnék egyfajta értékelést mondani 
ez elmúlt egy hónapról. Barta képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ahogy 
látom, országgyűlési képviselő úr is hozzá fog szólni, itt csak azzal a 
résszel szeretnék foglalkozni, ami itt kimondottan hozzám érkezett. 
Valóban nem figyelt alpolgármester úr, ugyanis mondtam, hogy nem 
tudom, hogy kinek a dolga azt megmondani, ki hol szerepel, de azt 
gondolom, hogy ez egy rossz irány. Se meg nem nevesítettem senkit azok 
közül, akik itt ülnek, vagy éppen nem ülnek itt. Tehát azt gondolom, hogy 
ez egy általam egy olyan kört neveztem meg, aki nem biztos, hogy önök 
közül van, de ezek szerint egy kicsit magára vette, talán nem biztos, hogy 
véletlenül. Amit viszont szeretnék ezzel kapcsolatban még mondani, hogy 
amilyen a fogadjisten, csak a két héttel ezelőtti, én egy egy hónappal ez 
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előtti eseményt mondtam, ön pedig egy két héttel ezelőttivel választolt rá. 
És én úgy tudom, és azért győzzön meg, hogy aki a dunaújvárosi 
Médiaházat üzemelteti, meg van vele bízva, az nem a mi körünkből, 
hanem bizonyos Andy Vajna köréből származik. Nem biztos, hogy 
hozzánk köthető. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ennyi? Jó. Szabó képviselő úr! 

 
Szabó Zsolt képviselő: 

  
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én a 
legnagyobb tisztelettel szeretném arra megkérni önöket, a város vezetőit 
és megválasztott országgyűlési képviselő urat, hogy a város ügyeit, a 
város fejlődését, azt ne tegyék politikai harcok, politikai verseny tárgyává. 
Azt gondolom, hogy elmúlt sok éve politikájának az eredményeként 
kialakult a helyzet, amiből látszik, hogy a város nehezen tud boldogulni a 
DVCSH Kft.-vel, egyre arcpirítóbb dolgokat engednek meg maguknak. Én 
még mindig várom, hogy alpolgármester úr tájékoztassa a város 
nyilvánosságát arról, hogyan is állnak ezek a gázmotoros ügyek. Ettől 
függetlenül én azt gondolom, hogy ezt nekünk politikai pártállástól 
függetlenül, közösen kell megoldanunk, hiszen ez a város, és ez a 
városlakók érdeke. Mi közpénzzel gazdálkodunk, és szerintem az 
elsődleges feladatunk az, hogy ez a közpénz ez a legjobban legyen 
felhasználva. Erre a közpénzre, közpénzből vásárolt vagyonra a lehető 
leggondosabb módon felügyeljünk. És én erre kérek minden képviselőt, 
hogy erre emlékezzen, amikor végzi a munkáját. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Alpolgármester Úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Elnézést kérek Szabó 
képviselő úrtól, hogy előbb nem válaszoltam rá. Most úgy állunk a 
gázmotorokkal, hogy volt két taggyűlés, természetesen nem fogadtuk el a 
társaság mérlegét. Ha röviden fogalmazhatnék haditudósítóként, akkor 
csapataink több fronton harcban állnak. A gázmotorral kapcsolatosan meg 
kell jegyeznek, hogy a Hőterm igazgatóasszonya nagyon korrekt volt, 
megengedte, hogy felleltározzuk a gázmotorokat a Hőterm telephelyén, 
azokat, amit eladtak a másik két cégnek. Felvette napirendre azokat a 
pontokat, amit kértünk, de természetesen nem született megegyezés sem 
a könyvvizsgáló személyéről, sem pedig a mérleg elfogadásáról. A 
szerződésekbe nem engedtek, a szerződéseket nem adták oda, de jövő 
héten az önkormányzat által megbízott ügyvédi iroda iratbetekintésre 
megnézi a szerződéseket, és természetesen csak úgy írja alá a titoktartási 
nyilatkozatot, amennyiben abban, ha bűncselekmény, vagy esetleg valami 
olyat találnánk, ami nem felel meg a magyar törvényeknek, akkor úgy írja 
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alá a titoktartási nyilatkozatot, hogy ezt nem tartja be, és ha olyat 
észlelünk, akkor természetesen megtesszük a büntető feljelentést. Még 
egy személyes ügy. Igaz, hogy ez nem rám tartozik, én most is felajánlom 
az Energott képviselőinek polgármester úr és az én nevemben, hogy 
bármikor hajlandóak vagyunk leülni velük tárgyalni, de csak velük. A 
DVCSH igazgatójával nem ülünk le, ügyvezetőjével nem ülünk le tárgyalni, 
mert olvastam a DVCSH-nak a mostani taggyűlési jegyzőkönyvét, ahol az 
én telefonbeszélgetésem szó szerint le van írva, amit én a DVCSH 
ügyvezetőjével folytattam. Tisztelettel felhívnám a DVCSH ügyvezetőjének 
a figyelmét, biztos van a családjában jogjártas ember, hogy ez 
bűncselekmény. De én nem akarom tovább szítani az amúgy is eléggé 
parázsló tüzet kettőnk között. Én nem teszem meg. Én nem perlem be, 
mint ahogy ők bepereltek engem kétmillió sérelemdíjért. Én a 
továbbiakban semmiféle telefonbeszélgetést a DVCSH ügyvezetőjével 
nem kívánok folytatni, és még egyszer elmondom, az Energott 
tulajdonosaival viszont nagyon szeretnénk tárgyalni, mert félretesszük a 
sérelmeket, félretesszük a húsz bírósági pert, ami közöttünk folyamatban 
van, mert nekünk egy a dolgunk, hogy a városban biztonságos víz- és 
hőellátás legyen. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Lezárom az első napirend vitáját, és átadom a szót dr. 
Galambos Dénes miniszterelnöki biztos úrnak. 
 

Dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos: 
 
Köszönöm a szót, polgármester úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt 
Polgármester Úr, Jegyző Asszony, Képviselő Hölgyek és Urak! Tisztelt 
Országgyűlési Képviselő Úr! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Polgármester Úr 
a mai közgyűlés felvezetőjében azt a tény, amelyet a hivatalos értesítő fog 
tartalmazni, de június 18-ától érvényes, arról szól, hogy dr. Orbán Viktor, 
mint Magyarország miniszterelnöke miniszterelnöki biztosi feladattal bízott 
meg. Ez a feladat, ez Dunaújváros és térsége ipar- és területfejlesztéséért 
felelős miniszteri, miniszterelnöki biztosi feladatkört takar. Három biztosi 
kategória van, néha még mi is megbotlunk. Ez a közvetlen, 
alárendeltségében a miniszterelnöknek végzett munka a kinevező 
okiratban, illetőleg a hivatalos értesítőben megjelenő tartalmában az ipar- 
és térségfejlesztés mellett természetesen tartalmazza azokat a 
feladatokat, amelyeket a területen működő önkormányzatokkal, állami 
szervekkel kell folytatnom. Első utam nevezetesen Dunaújváros 
Közgyűléséhez azért vezetett, hiszen a kinevezési utasításban az első 
mondat arról szól, hogy a területen működő megyei jogú város 
közgyűlésével, a megyei jogú város szerveivel, a megyei jogú város 
illetékes vezetőivel folyamatos és rendszeres kapcsolattartás révén kell a 
miniszterelnök urat tájékoztatnom a térség fejlesztésével összefüggő 
kérdésekről. Én úgy gondolom, hogy ez a feladat azért volt számomra 
nem újdonság, hiszen 2011 óta a megyei kormányhivatal 
kabinetvezetőjeként, majd 2014-től országgyűlési képviselővé 
választásomig a kormány megbízotti teendőket ellátva a területen működő 
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önkormányzatokkal, ebből is azon a területen, ahol később majd 
tevékenykedtem képviselőként, szoros kapcsolatban álltam. A feladatkör 
Dunaújvárost és térségét öleli át, területileg pontos lehatárolása azért 
nincs, mert az egyik fontos feladatunkként a Dunaújvárosi Egyetem és a 
paksi két blokk fejlesztésével összefüggő feladatokkal megbízott 
miniszterrel történő együttdolgozás, az egyetem képzési struktúrájának a 
kialakításában és továbbfejlesztésében is fontos feladat, és az ezt 
megelőző feladatok pedig pontosan arra irányulnak, hogy azok a 
vállalatok, amelyek Dunaújvárosban működnek, ezek közül kiemelten a 
Dunai Vasmű, korábbi nevén Dunai Vasmű, ma Dunaferr, ISD Dunaferr 
Zrt. bekapcsolása abba a lehetőségbe, amelyet ez a nagyberuházás, a 
paksi beruházás számunkra elérhető közelségbe hoz. Ezekről több 
alkalommal beszéltünk már a városfejlesztéssel összefüggő kérdésekben. 
Miniszterelnök úr február 22-ei látogatásán is szót váltottunk arról, hogy 
melyek azok a lépések, amelyek egy modern ipari város koncepciója körül 
kialakításra kerülnek, és amelyeket végre kell hajtanunk. Amelynek része 
a Modern Városok Program, amely minden ellenkező híresztelés ellenére 
folytatódik 2022-ig. Határozott az irány, és határozottak a célkitűzések. 
Ennek részeként már polgármester úr több tájékoztatón bejelentette a 
területi eredményeket, látjuk az Élményfürdő beruházás előrehaladását, 
látjuk a járási hivatal épületének, a volt Zöld SZTK-nak a kivitelezését, és 
nagy erőkkel dolgozunk azon, hogy a többi programhoz is a források 
rendelkezésre álljanak. Én azt gondolom, hogy ezek a feladatok 
mindenképpen a következő időszak fontos feladatai. És szeretném 
kiemelni azt, hogy az ipar, iparfejlesztés, az ipari stratégia a kiemelt 
vállalatok és ezek közül ugye ami még nem stratégiai partner, de nagyon 
nagy figyelmet szentelünk a Dunaferr Zrt. további működésére. És ebben 
kiemelt feladat az, hogy a miniszterelnök urat folyamatosan tájékoztassam 
ezeknél a vállalatoknál történő fejlesztésekről. Azokról a lehetőségekről, 
amelyekben kérjük majd a közvetlen segítségét és közreműködését. Ez 
egy tág kategória, nagyon sok minden feladatot tartalmaz, én azt 
gondolom, hogy élő kapcsolatot kell folytatni dunaújvárosi járás területén 
működő településekkel, hiszen a térség ebben a körben is kiemelten 
fontos. És ide értjük még Ercsi városát is. Ezeket a feladatokat én önökkel 
és a megyei jogú város vezetőivel, szakosztályainak az igazgatóival, 
kollégáival, vagyonkezelővel, városüzemeltetéssel foglalkozó 
társaságokkal, városfejlesztéssel foglalkozó társaságokkal szoros 
együttműködésben kívánom megvalósítani, és ahhoz kérem a 
segítségüket a képviselő hölgyeknek, uraknak, polgármester úrnak, jegyző 
asszonynak, alpolgármester úrnak, hogy ez a munka, mely korábban folyt, 
az most ebben az összefüggésben is folytatódjon. És ha már nálam van a 
szó, én politikus is vagyok természetesen, nem állhatom meg szó nélkül 
azt, amihez Szepesi Attila tett megjegyzést. Felelősségteljes és felelős 
politizálással tudunk csak előrehaladni, és én is szeretnék arra utalni, 
amelyet képviselő úr, országgyűlési képviselő úr június 11-én a 
parlamentben kérdésként tett fel a belügyminiszterhez. Amire Pogácsás 
Tibor államtitkár úr válaszát szeretném idézni, először a házunk táján kell 
körülnézni, utalt a Jobbikra, amikor azt mondta államtitkár úr, hogy bizony 
amikor oligarcházunk, akkor először abból induljunk ki, hogy az az 
oligarcha, akit megszólíttatott képviselő úr, az az oligarcha főnöke 
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gyakorlatilag megvette kilóra a Jobbikot. Ez a tény ez tény, ilyen 
értelemben különösebben nem szeretném elemezni, hiszen valamennyien 
tudjuk az elmúlt időszak történéseit. Ehhez csak azt szeretném 
hozzátenni, hogy szükséges a felelős és felelősségteljes politizálás, és a 
városlakókat azokkal a tényekkel és reális, korrekt tényekkel lássuk el 
információkkal, amelyek valóban megalapozottak. És performansznak 
nincs helye, mindenkinek az a feladata, hogy a városért a lehető legtöbbet 
tegyen meg. Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Nagyon szépen köszönöm Galambos úr gondolatait, és még egyszer 
eredményes, sikeres munkát kívánok! Pintér képviselő úré a szó! 
 

Pintér Tamás országgyűlési képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Mindenekelőtt engedjék meg, hogy én is személyesen is gratuláljak 
Galambos Dénes miniszteri megbízott… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Miniszterelnöki. 
 

Pintér Tamás országgyűlési képviselő: 
 
… miniszterelnöki megbízott úrnak a munkájához, és sok sikert kívánjak 
neki. Bízom benne, hogy még egy ilyen felügyeleti szervvel a sok 
visszásságot felül tudjuk majd írni, és azokat a problémás ügyeket, 
amelyeket én már több esetben is elmondtam, meg tudjuk közösen is 
akadályozni. És akkor szeretnék természetesen reagálni azokra a 
kérdésekre, felvetésekre, amit Galambos úr, illetve Szepesi Attila 
alpolgármester úr is elmondott itt az előzőekben. Galambos Dénes 
elmondta, hogy ő politikus, és egy politikai kinyilatkoztatást az előbb 
megtehet, még ugye jogászként talán elmondhatjuk, hogy még a politikai 
területen van még hova fejlődni, merthogy a fideszes oligarchára célzott 
egyébként, aki az elmúlt évtizedekben segítette a Fidesznek a munkáját, 
és mindenféle előnyökhöz juttatta őket. Illetve ugye a választások után ő 
több száz, illetve több milliárd forint értékben kapott megbízásokat a 
Fidesztől. Így hát nyugodtan elmondhatjuk azt a feltételezésükre, hogy 
enyhén szólva is megbicsaklik. De én természetesen nem politikai 
ügyekkel szeretnék idejönni. Merthogy Dunaújváros Közgyűlésének az a 
feladata, hogy a várost segítsék, és a városlakóknak a hétköznapjait 
tegyék élhetővé, lakhatóvá a várost. Én azt gondolom, hogy egyébként az 
az ügy, amivel kapcsolatban itt megszólíttattam, nagyon fontos, és én 
továbbra is azt szeretném mindenki számára biztosítani, hogy mindent 
meg fogok tenni azért, hogy akár a téli időszakban a fűtés biztosított 
legyen Dunaújvárosban, és a vízellátás zavartalan legyen, minden lakónak 
a számára biztosított legyen. Én azért nyilván ezzel az előző 
országgyűlési felszólalásom kapcsán tettem több megjegyzést, és hát 
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nyilván nem gondoltam volna, hogy pont a fideszes oligarcha jelző fog 
önöknek fájni, merthogy egyébként ott elmondtam egyéb dolgokat is. 
Többek között azt is, amit előző napokban Göblyös Béla ügyvezető úrral 
személyes találkozásom során egyeztettem, és kérdeztem tőle, hogy 
mégis milyen módon zajlottak le ezek a folyamatok. És felelősségre is 
vontam, igen, mert én azt gondolom, hogy komoly felelőssége van az 
egész DVCSH vezetőségének, és ezt az állításomat egyébként továbbra 
is fenntartom. Nem tudott megnyugtató válaszokat adni a kérdésemmel 
kapcsolatosan. Annyit azért minden esetre mindenképpen meg tudott 
cáfolni, hogy a gázmotoros erőművek, gázmotorok eladásával kapcsolatos 
szeretném mindenképpen azt a közgyűlési határozatot önöknek felolvasni, 
ami – nem szó szerint, azért nem fogom önöket most untatni –, de aminek 
2013. szeptember 19-én lépett hatályba, mégpedig a gázmotoroknak az 
üzletrészének az eladásával kapcsolatosan. Tehát itt egy közgyűlési 
javaslat hangzott el, amit meg is szavaztak, és annak alapján felvették a 
kapcsolatot mind az Energo-Hőterm, illetve az Energo-Viterm 
tulajdonosával. Legalábbis a közgyűlési határozat erről szólt. Tehát már 
2013-ban szó volt ezeknek a gázmotoroknak az eladásáról, és én azért 
nyilván látom, hogy azzal a fideszes oligarchával – most már mondhatjuk 
talán, hogy akkor ex fideszes oligarchával – megromlott a viszonyuk, de 
én azt gondolom, hogy ennek az ügynek azért mélyebb részei is vannak. 
Hiszen én mindenképpen azt javaslom, illetve azt szeretném 
szorgalmazni, hogy egy olyan megoldáson kell dolgozni, amellyel 
ténylegesen egyrészt ezt a jogtalanul megkötött szerződést, amely során 
eladták a gázmotorokat, valamilyen módon fel kell bontani. Én azt 
gondolom, hogy ez az elsődleges, a gázmotorokat vissza kell szerezni, 
illetve a városlakók érdekében működtetni kell, és nem szabad hagyni, 
hogy egy oligarcha – most már remélem, figyelték, nem mondtam, hogy 
fideszes – egy oligarcha kénye kedvére zsarolhassa a fideszes 
városvezetést. Én ehhez minden segítségemet továbbra is szeretném 
megadni önöknek, és amennyiben majd lehetőségem lesz az utolsó 
napirendi pontnál, illetve a 42. napirendi pontnál majd szót kapni, akkor 
majd a médiahelyzetre is majd szeretnék reagálni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Képviselő Úr! A következőkben állapodjunk meg a következő 
időszakra vonatkoztatva. Ha nagy tisztelettel megkérem önt, ha ön a 
sikertelen sajtótájékoztatóit próbálja majd a közgyűléseken egyfajta 
politikai showműsorrá tenni, mert múltkor nagyon korrektül szólt. Tehát 
amikor a májusi közgyűlésen itt volt, teljesen korrektül városi ügyek 
mellett, mentén ajánlotta föl a segítségét. De ha itt fog a jövőben úgymond 
politikai véleménynyilvánítást tartani, akkor nagyon egyszerűen az ülést 
vezető polgármester önnek nem fog szót adni. Szeretném tájékoztatni 
önöket az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről, és egy-két véleményt 
szeretnék elmondani. Mindenekelőtt egy nagyon szomorú eseményről 
szeretném önöket tájékoztatni és Dunaújváros közvéleményét is, bár ez 
már ismert mindannyiunk előtt. Nagy Mihály atya, címzetes prépost úr, 
Dunaújváros díszpolgára elhunyt. Címzetes prépost úr gyászmiséje és 
búcsúztatása június 4-én volt a római katolikus templomban, és 
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végakarata szerint az altemplomba helyezték földi maradványait. 
Címzetes prépost úr, még egyszer mondom, Dunaújváros díszpolgára 
nyugodjék békében! Megkérem önöket, hogy egy perces néma felállással 
emlékezzünk az elhunytra.  
 

(A teremben jelen lévők egy perces néma gyásszal megemlékeztek Nagy Mihály 
atyáról.)  
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Köszönöm szépen. Elnézést! Technikai probléma. A nyakkendő találkozott 
a mikrofonnal, és összenőttek. Majd valamit alkotunk szünetben. Engedjék 
meg, hogy bemutassam önöknek Salamonné Pintér Mónikát, a pénzügyi 
és – legyen kedves felállni osztályvezető asszony egy fél pillanatra! 
Nagyon szépen köszönöm! – a pénzügyi és költségvetési osztály új 
osztályvezetőjét. Jegyző asszonnyal 2018.06.01-ei dátummal neveztük ki 
a feladatkörére. Gratulálok, hiszen ő volt a sikeres a pályázók közül. Nem 
lesz könnyű feladata, egy kisebb város után meglévő, természetesen 
meglévő rutinnal, illetve ismereteivel azért egy megyei jogú város 
forrásoldalait egyengetni. Én ehhez sikeres és eredményes munkát 
kívánok önnek! És akkor elmúlt időszak néhány fontosabb eseményeiről, 
eseményéről. Nagyon fontosnak tartom, hogy az elmúlt években 
Dunaújváros nemzetközi testvérvárosi kapcsolatai megerősödtek. És ezek 
a megerősödő testvérvárosi kapcsolatok elsősorban a határon túli 
szomszédos államokkal, magyar lakta, zömében magyar lakta 
településekkel kapcsolatosak. Május közepén Farkas Lajos igazgató úr és 
Farkas Márta, kedves felesége, igazgatóasszony szervezésében ötvenfős 
delegáció járt Vukováron, ahol nagyon sok programon vettek részt, és ez 
rendkívül fontos, hiszen hamarosan, jövő héten, pénteken pedig egy 
vukovári delegáció érkezik Dunaújvárosba egy kiállítás megnyitó 
apropóján, mely kiállítás ugye a múzeumban lesz, és a vukovári magyarok 
néprajzával kapcsolatos tárlatanyagot mutat be. Köszönettel tartozom, és 
tartozik a Római városrész Lassingleitner Fruzsina képviselő asszonynak 
és több vállalkozónak, akik támogatták immáron harmadik alkalommal a 
gyerekek körében, a gyerekek, a szülők és az óvónők körében is igen 
népszerű ovis sportnap Pajtás utcai óvodában történő megrendezését. 
Köszönöm Kiss András igazgató úrnak és a Tourinform cégünk 
valamennyi munkatársának, a DVG Zrt.-nek, a rendészeti szervek 
vezetőinek, szolgálatban lévő munkatársainak, katasztrófavédelem, 
rendőrség, a polgárőrség valamennyi szolgálatban lévő munkatársának, a 
Tolnaőr Biztonsági Szolgálat munkatársainak, hogy és a DVG Zrt., 
vagyonkezelő cégünk valamennyi családi hétvégén dolgozó kollegájának, 
munkatársának, hogy ismét május utolsó hétvégéjén megszokott módon, 
megszokott színvonalon egy többezres látogatottságot igazoló, felmutató 
családi hétvégén láthattuk vendégül a Dunaújvárosba érkező, illetve az itt 
élő érdeklődőket. Pénteken ugye szokott módon koncertekkel, majd 
szombaton a grillpartival, a városi grillpartival, és vasárnap pedig az 
esélyegyenlőségi nappal, illetve a gyermeknappal. Külön köszönöm a 
rendőrkapitányság, egyéb rendészeti szervek, a polgárőrség, a 
Tolnaőrnek, hogy egy sajnálatos esetben ugye vasárnapra virradó éjszaka 
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egy tolvajbandát, ha szabad így fogalmazni, sikerült nyakon csípni, akik 
ugye a lent hagyott értékeket próbálták „menteni” a Duna-partról. Külön 
öröm volt, hogy Bosznia-Hercegovina nagykövete, és mint kiderült, ezt 
utólag tudtam meg, inkognitóban még a gazdasági minisztere is Bosznia-
Hercegovinának itt volt, meg a belügyi tárca vezetője, akik egyébként 
bemutatkozáskor nagykövet urat bemutatták, de nem mondták meg, hogy 
ők az ottani kormány miniszterei, hanem egyszerűen jöttek, és jól érezték 
magukat a több ezer dunaújvárosival. Sportváros vagyunk 2000 óta, erre 
büszkék is vagyunk. A röplabda országos serdülőbajnokság döntőjében a 
dunaújvárosi röplabda akadémia csapata a Kecskemét legyőzésével 
megnyerte az országos bajnokságot. Egyébként röplabdában, ha szabad 
így mondani, ezekhez a sikeres eredményekhez vagyunk hozzászokva. 
Szepesi alpolgármester úr hosszas, több hónapos munkájának, Galambos 
képviselő úr több hónapos munkájának köszönhetően Uniszollal, a DVG-
vel egyeztetve Pomázi úr mindenfajta gáncsoskodása ellenére június 
elsején megnyitottuk az Élményfürdőt. Az Élményfürdő egy sikertörténete 
Dunaújvárosnak, és ez sikertörténet folytatódni fog. Ugye ez indult a 
Modern Város Program kapcsán kötött megállapodással, az állami 
megvásárlásával a CIB Banktól, és ugye június elsején megnyithatta 
kapuit. Most már gyakorlatilag túl vagyunk majdnem az első hónapon. 
Ráadásul ugye a tanév befejeztével megnő ugye az érdeklődők száma, 
meg a jó idő végleges megérkeztével az érdeklődők számára. Úgyhogy én 
kívánom, és bízom is benne, hogy a dunaújvárosi Élményfürdő sikeresen 
fog működni, és hamarosan ugye a Fabó Éva Sportuszoda rekonstrukciója 
kezdődhet el. Ezzel párhuzamosan egyébként a szabad strandon is 
megkezdődött a fürdőszezon ugye június elsején. Most itt látom az 
anyagomban az időpontokat, itt megjegyzem Szabó képviselő úrnak, hogy 
igaza van a játszótér nyitva tartással kapcsolatban felvetett polémiájával, 
itt kérném Szabó Imre osztályvezető urat, hogy nézzük meg, hogy ebben 
hogyan tudunk segíteni, mert ugye ez nyilván nem hasonlítható össze 
bármelyik szabadtéri játszótérrel. A magyar történelem egyik gyászos 
napja ugye június 4-e, a trianoni békediktátum időpontja. És ennek 
megfelelően Dunaújváros Önkormányzata szervezésében az evangélikus 
templomban ismét sor került egy megemlékezésre június 4-én, hétfőn. Két 
héttel ezelőtt, pénteken, Apáczai Csere János születésnapján átadtam az 
önök által támogatott pedagógus díjakat a Városházán. Dunaújváros 
Érdemes Pedagógusa díjban részesült Tóth Katalin tanítónő és Kollár Edit 
óvodapedagógus. Dunaújváros Oktatásügyéért díjat kapta Árvai Gyöngyi, 
a Petőfi Általános Iskola igazgatóhelyettese, Robinson Erika angoltanárnő, 
Simonné Nagy Zsuzsanna óvodapedagógus és Kohl Jánosné 
óvodapedagógus. A Pedagógus Életpályáért Emlékérmet pedig tizenhét fő 
pedagógus, illetve óvodapedagógus vehette át, köztük, mert nem illik 
kiemelni ugye, ha nem sorolom fel, Szuprics Tamás tanár úr, ő az én 
magyartanárom volt a gimnáziumban végig, negyedikig. Úgyhogy 
Tamásnak, Szuprics tanár úrnak jó egészséget kívánok e helyről is. Agárdi 
Popstrand szervezőjével sikerült megkötnünk a megállapodást az idei évre 
is a héten. Tehát az idei nyáron is minden állandó lakhellyel rendelkező 
dunaújvárosi polgár 50%-os kedvezménnyel látogathatja az egyébként 
most hétvégén induló popstrand szombatonként tartandó koncertjeit. 
Amire büszkék vagyunk, ez a Vasvári Pál Általános Iskola TOP-os 
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energetikai, épületenergetikai korszerűsítése. Erre önkormányzatunk több 
mint háromszázmillió forintot nyert el, ennek az intézménynek a megújult 
külsővel ellátott intézménynek az átadása volt a múlt héten, szerdán a 
Vasvári iskolában. DUDIK. A DUDIK ugye a térség egyik legnagyobb 
látogatottságú rendezvénye, az egyetem és a város közös szervezésében 
a X., jubileumi alkalomra került sor múlt szerdától az Alsó-Dunaparton, 
ahol több ezer fiatal vagy kevésbé fiatal, mert ez nem korosztályfüggő, 
érezhette jól magát. A múlt héten pénteken a dunaújvárosi általános 
iskolákban, illetve valamennyi intézményünkben befejeződött a tanítás. 
Nem erre szerettem volna kilyukadni, hanem a dunaújvárosi általános 
iskolákban pénteken, illetve a szombati nap folyamán elballagtak a 
nyolcadikos, végzős diákok. Kívánom e helyről is, ahogy a Hírlap 
köszöntőjében megfogalmaztam, azontúl, hogy jó pihenést kívánok a 
nyárra, kívánom, hogy álmaik és céljaik ezen fiatal diákoknak teljesüljenek 
az életben. A sajnálatos tűzesetről pedig annyit, hogy igen, ez kedden volt 
a Martinovics utca 15-ben, a vizsgálatok pontosan folynak, és itt volt 
bizony, ahogy Barta képviselő úr említette, két civil személy által végzett 
rendívül hősies és példaértékű cselekedet. Ahogy a korábbi Földi Zoltán 
esetéhez, ez a Barátság úti tűzeset, ha emlékszünk, itt is felterjesztjük a 
két urat életmentő emlékéremre. A gördeszkás fiatalokról pedig annyit, 
hogy igen, tegnap találkoztam velük, és igyekeztünk megállapodni. Jó 
ötletekkel jöttek, hogy hol legyen az extrém sportok – tanultam tegnap 
nagyon sokat. Ugye múlt héten már gördeszkáztam a Városháza téren. 
Tegnap pedig megtudtam ugye, hogy a rollert hogyan kell használni, a 
BMX kerékpárt, egyebek, úgyhogy én bízom benne, hogy a helyben is, a 
Vidámparkban gondolkodunk, a Vidámpark területén a műfüves pályák 
mellett alakítanánk ki önkormányzati segítséggel, pályázati forrásból, 
teszem hozzá egy ilyen extrém sportok űzésére való területet, alkalmas, 
így pontosabb, alkalmas területet. Köszönöm szépen. 
 
Aki támogatja a tájékoztatót, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

348/2018. (VI.21.) 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. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés a tájékoztatót elfogadta. És 10 perc szünetet rendelek el. 
 

Szünet: 
Szünet után: 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Második napirendi pont, jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok 
végrehajtásáról.  
 
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, Hingyi László, Iván László, 
Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Barta Endre), nem szavazott 3 fő (Besztercei 
Zsolt, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

349/2018. (VI.21.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

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

díjak adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő, Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által alapított 
cím és díjak adományozásának rendjéről szóló rendelet megalkotása. 
Barta képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Amikor 
átnéztem a napirendet, nagyon örültem. Átlátható, tömör, és nagyon jó ez 
az egész, és ténylegesen áttekinthető. Örömmel fogom megszavazni. 
Viszont annak köszönhetően, hogy áttekinthető, egy kérdés merült fel 
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bennem. Szeretnék rá most választ kapni, hiszen ennek függvényében 
lehet, hogy egy módosító javaslatom is lenne. Ugye a Dunaújvárosért díj 
meg van határozva, hogy milyen összeggel támogatjuk, aki ezt megkapja, 
és az összes többi díj, ami anyagival jár, bizonyos százalékokban van. A 
legtöbb díj esetében ez a 80%, viszont egyes egyedül az Oktatásügyért 
díjnál az 70%. Szeretném megkérdezni, hogy miért van így hátrányban ez 
az Oktásügyért díj, hogy mi ennek az oka. És hogyha nem tudjuk, akkor 
szeretném azt is, hogyha 80% lenne ugyanúgy. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jegyző asszony! 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Különösebb oka nincs. Az 
előző rendeletben, ami ugye egyébként szabályozta a különböző 
juttatásokat, ugyanígy szerepelt, tehát a mértéken nem változtattunk. 
Hogyha úgy tetszik gondolni, hogy módosító javaslatot tesz, akkor ezen 
természetesen változtathat a közgyűlés. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kíván élni a módosítás lehetőségével? Akkor legyen kedves! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Tehát akkor szeretném azt, hogyha a Dunaújvárosért díjért meg van 
határozva, hogy háromszorosa a mindenkori minimálbérnek, az összes 
többi díj pedig a Dunaújvárosért díj 80%-a, kivétel ez alól az Oktatásügyért 
díj, ami 70%. Tehát az lenne a javaslatom, hogy ugyanúgy az összes többi 
díj, ez is 80% legyen. Köszönöm. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Értem. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés Barta Endre képviselő módosító javaslatát – 
mellette szavazott 3 fő (Barta Endre, Pintér Attila, Tóth Kálmán), tartózkodott 7 fő 
(Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Nagy Zoltánné, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Izsák Máté, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – nem fogadta el és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

350/2018. (VI.21.) határozata 
Barta Endre képviselő módosító javaslatáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Barta Endre képviselő 
azon módosító javaslatát, mely szerint a „Dunaújváros Oktatásügyéért” díj 
pénzjutalma a Dunaújvárosért díj pénzjutalmának 80%-a legyen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
A közgyűlés a módosító javaslatot nem támogatta. 
 

4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018 (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a következő napirendi pontra, ez javaslat Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet módosítására. 
Igaza van. A rendelet megalkotására, az egységes rendelet 
megalkotására kerül sor. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
megalkotta a 14/2018. (VI.22.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tehát költségvetési rendelet módosítására térünk rá. 
 
Legyenek kedvesek a minősített többség szabálya alapján dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László, Tóth Kálmán), ellene szavazott 1 fő 
(Besztercei Zsolt), tartózkodott 1 fő (Pintér Attila), nem szavazott 2 fő (Barta Endre, 
Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – megalkotta a 15/2018. (VI.22.) 
önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
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5. Javaslat a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 
vonatkozó pályázattal kapcsolatos konzorciumi szerződéssel kapcsolatos 
tájékoztatás elfogadására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
GINOP-os LIMES helyszínek fejlesztésére vonatkozó pályázattal 
kapcsolatos tájékoztató elfogadására kerül sor. 
 
Önöké a döntés lehetősége! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
351/2018. (VI.21.) határozata 

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

elfogadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hatályon kívül helyezi a 274/2018. 

(V.17.) határozatának 1.a) pontját. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Polgármester 

tájékoztatását a GINOP – 7.1.6-16 számú római LIMES helyszínek fejlesztésére 
vonatkozó pályázattal kapcsolatos – a határozat mellékletét képező - konzorciumi 
szerződéssel kapcsolatban. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 
          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 21. 

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

ütemének megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási 
szerződés 1. sz. módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztés 2. ütem, a DV N Zrt.-
vel megkötött megbízási szerződés módosítása. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

352/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének 

megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 
1. sz. módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 

525/2017.(VII.13.) határozata alapján a Dunaújváros Labdarúgó 
Sportlétesítmény Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében történő 
fejlesztésének II. kapcsolatos feladatok végrehajtása elősegítésére, tárgyalások 
lefolytatására, szakértői tevékenységre a DV N Zrt.-t (Képviseli: Sági Péter 
vezérigazgató) bízta meg 2017. július 21-ével. A megbízási szerződés 2017. 
08.01- 2018.12.31-ig időszakra szólt. Ezen feladatokra a megbízási díj fedezete 
a 2018. március 09-én az NFM-el megkötött Támogatási Szerződés 2. számú 
módosításával (ikt.sz.: SBF/45-3/2018-NFM_SZERZ) 2018. 12.31-éig 
rendelkezésre áll. 

 
2.  A DV N Zrt. a megbízási szerződés módosítását kezdeményezte avégett, hogy 

a 2018. évi forrásra megkötött Támogatási Szerződés 2. számú módosítása 
alapján – a határozati javaslat 1. pontban nevezett tevékenységeken túl, 
előzetes és folyamatos műszaki beszámolókra/jelentésekre: talajvizsgálati 
jelentésekre, a geotechnikai tervezési beszámolóra, alapozási javaslatok, ill. 
ezek folyamatos felülvizsgálatának, ellenőrzésének elkészítésére van szükség. 
Ezen tevékenységet 2018.07.01- 2019. 04. 30. között végezné, úgy hogy 
fedezet a 2018.07.01- 2018.11.30-ig van biztosítva bruttó 25.400.000,- Ft 
összegben a Támogatási Szerződésben. A feladat folyamatos biztosítása 
érdekében, a fennmaradó 2018.12.01- 2019.04.30. közötti időszakra 
vonatkozóan a fedezet jelenleg nem áll rendelkezésre, így ezen feladatokra a 
br. 25.400.000,- Ft forrás a Támogatási Szerződés módosításával lesz 
biztosítva. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a jelen 

határozat mellékletét képező Megbízási Szerződés 1. számú módosításban 
foglaltakat megértette, elfogadja és felhatalmazza a polgármestert a 
dokumentum aláírására és ahhoz szükséges döntések meghozatalára. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elhatározza 
azt a célt, hogy a 2. pontban foglalt feladatok teljes végrehajtása és a forrás 
biztosítása végett kezdeményezze a Támogatási Szerződés 3. számú 
módosítását. 

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

 Határidő: - a 3. pont szerinti szerződés-módosítás megkötésére: 
                      2018. június 29-ig 
            - a 4. pont szerinti szerződés-módosítás megkötésére: 
                       2018. december 31-ig 

           - a határozat közlésére: 2018. július 02-ig 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat a TOP-6.3.2. projektben megvalósuló „Városháza „B” szárnyában 

lévő kávézó kialakítása” tárgyában bútor beszerzésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Városháza „B” szárnyában lévő kávézó kialakítása tárgyában bútor 
beszerzés. 
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Besztercei Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

353/2018. (VI.21.) határozata 
a TOP - 6.3.2. projektben megvalósuló „Városháza B – szárnyában lévő 

kávézó kialakítása” tárgyában bútor beszerzésére 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-
00001 azonosító számú, „Zöld város kialakítása” projekt „B” főtevékenységén 
belül a ”Városháza B-szárnyában lévő kávézó kialakítása” projektben bútorok 
beszerzésére, telepítésére a határozat 1. sz. mellékletét képező vállalkozási 
szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG Zrt.-t (2400 Dunaújváros, 
Kenyérgyári út 1.) bízza meg 5 237 233,- Ft, + ÁFA, összesen bruttó 6 651 
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286,- Ft, azaz hatmillió-hatszázötvenegyezer-kettőszáznyolcvanhat forint 
vállalkozási díjért. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  
Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. június 25. 

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

kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 7.a melléklete 23. Pályázati és egyéb 
támogatással megvalósuló projektek kiadásai 8. TOP 6.3.2. Zöld város 
kialakítása során fedezetet biztosít. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:   
                 a polgármester 
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 25. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi 

Programja készítőjének kiválasztására és a vállalkozási szerződés 
megkötésére 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

IV. Települési Környezetvédelmi Program készítőjének kiválasztása, 
vállalkozási szerződés megkötése. 
 
Önöké a döntés lehetősége! 
 

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

354/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. Települési Környezetvédelmi Programja 

készítőjének kiválasztásáról és a vállalkozási szerződés megkötéséről 
 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 327/2018. (V.17.) számú 

közgyűlési határozatnak megfelelően benyújtott három ajánlat közül, a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Környezettudományi Központ Alapítványt 
(képviselője: Dr. Éri Vilma igazgató, címe: 1094 Budapest, Angyal u. 15/b, 
Adószáma: 18058376-2-43) bízza meg Dunaújváros Megyei Jogú Város IV. 
Települési Környezetvédelmi Programjának (a továbbiakban IV. TKP) 
elkészítésével. 

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

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

hogy a IV. TKP elkészítéséről szóló, az előterjesztés 1. mellékletét képező 
vállalkozási szerződést írja alá a pénzügyi kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vétele mellett. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
      a gazdasági és területfejlesztési bizottság, a pénzügyi bizottság 
                 elnöke 
      a pénzügyi bizottság elnöke 
      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  - a határozat közlésére: 2018. június 25. 

       - a vállalkozási szerződés megkötésére és a kötelezettségvállalás 
                   nyilvántartásba vételére: 2018. június 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9. Javaslat települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének 

támogatásáról szóló 2018. évi pályázat benyújtására és a támogatás 
átadására a KNYKK Zrt. részére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Erős István, a Fejér megyei KNYKK Zrt. helyi személyszállítás 

                   üzletágvezetője               
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló pályázat benyújtása és a 
támogatás átadása a KNYKK Zrt. részére. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

355/2018. (VI.21.) határozata 
a települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatásáról 

szóló 2018. évi pályázat benyújtásáról és a támogatás átadásáról 
a KNYKK Zrt. részére 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a Magyarország 2018. évi központi 
költségvetési törvénye (2017. évi C. tv.) 3. melléklet I. 5. pontjában foglaltak és 
a kapcsolódó pályázati kiírás alapján meghirdetésre kerülő helyi közösségi 
közlekedés támogatása tárgyú pályázati felhívásra igénybejelentési kérelmet 
(pályázatot) nyújt be, valamint elhatározza a kapcsolódó projekt végrehajtását. 

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

hogy az 1. pontban megjelölt pályázat benyújtásával, az esetleges 
hiánypótlásokkal, és nyertes pályázat esetén a támogatás összegének 
Középnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. részére történő 
átadásával, elszámolásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye 
meg, valamint a támogatás átadásáról szóló megállapodást írja alá. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy a 2017. évre 

vonatkozóan Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata közszolgáltatási 
szerződés alapján 227 101 E Ft nettó összegű saját forrásból származó, vissza 
nem térítendő támogatást nyújtott a Középnyugat-magyarországi Közlekedési 
Központ Zrt. részére, e támogatással hozzájárulva a helyi közforgalmú 
közlekedés működtetéséhez. 

 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

MJV Önkormányzata pályázati, illetve ajánlatkérésen alapuló eljárás 
lefolytatása nélkül a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg az 
Alba Volán Zrt.-vel, illetve jogutódjával, a Középnyugat-magyarországi 
Közlekedési Központ Zrt.-vel a menetrend szerinti autóbuszjárattal történő helyi 
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződést. 

 
5.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi közforgalmú közlekedést 2018. 
január 1-jétől 2018. december 31-éig folyamatosan fenntartja. 
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       Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
 

       Határidő: - a pályázat benyújtására: a pályázati felhívásban szereplő határidő 
      - a megállapodás megkötésére: 2018. szeptember 15.  
      - a támogatás továbbutalására: a támogató okiratban megjelölt 
                           időpontok 
       - a projekt megvalósítására: 2018. december 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
10. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításaival 

kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a következő napirendnél az 
előterjesztés I. és II. határozati javaslatot tartalmaz, amelyről külön kell 
döntenünk, valamint most kaptak tisztelt képviselő hölgyek és urak az ülés 
előtt egy új I. és II. határozati javaslatot. A tárgy Dunaújváros 
településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatos döntések 
meghozatala. 
 
Előbb a I. határozati javaslatról szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

356/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításával kapcsolatban 

beérkezett vélemények elfogadásáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbiak szerint elfogadja és 
figyelembe veszi a Dózsa Gy. tér területére és egyéb kisebb javításokat 
tartalmazó településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos a 
településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 41. §-a szerinti 
véleményezési eljárás során beérkezett véleményeket és észrevételeket: 
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A véleményezésben részt vevők az alábbi táblázat szerint adták meg 
véleményüket. 
 
Véleményt adott: 
 
 

 Véleményező szervezet Vélemény 
1.  Fejét Megyei Kormányhivatal Állami 

Főépítész 
8000 Székesfehérvár Várkörút 22-24.

A Fejér Megyei 
Kormányhivatal egységesen 
adott véleményt, amely 
alapján az észrevételeiket az 
alábbiak szerint vettük 
figyelembe: 

- a kifogásolt rendeleti 
előírást átírtuk a 
vélemény figyelembe 
vételével 

- a kért újabb 
véleményező 
szerveket bevontuk az 
eljárásba 

- a jogszabályi 
ismertetéseket 
figyelembe vettük 

2.  Fejér Megyei Kormányhivatal 
Környezetvédelmi és 
Természetvédelmi Főosztály 
8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 
1. 

a Fejér Megyei 
Kormányhivatal egységesen 
adott véleményt 

3.  Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság  
1121 Budapest, Költő u. 21. 
 
 

kifogást nem emelt 

4.  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság, Vízügyi Hatóság 
8000, Székesfehérvár, Hosszúsétatér 
1. 
8001 Székesfehérvár, Pf. 238. 

hozzájárult 

5.  Közép-Duna-völgyi Vízügyi 
Igazgatóság 
8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. 
8002 Székesfehérvár, Pf. 281. 

kifogást nem emelt 

6.  Fejér Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság 
8000 Székesfehérvár Szt. Flórián krt. 
2. 
8001 Székesfehérvár Pf. : 238. 

a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság egységesen 
adott véleményt 

7.  Fejér Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Szakigazgatási 

a Fejér Megyei 
Kormányhivatal egységesen 
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Szerve  
8000 Székesfehérvár Mátyás király 
krt. 13. 

adott véleményt 

8.  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Vasúti Hatósági Főosztály 
1066 Budapest, Teréz krt. 62. 

a jogszabályi ismertetéseket 
figyelembe vettük 

9.  Fejér Megyei Kormányhivatal 
Földhivatala 
8000 Székesfehérvár Várkörút 22-24.

a Fejér Megyei 
Kormányhivatal egységesen 
adott véleményt 

10.  Veszprém Megyei Kormányhivatal, 
Műszaki Engedélyezési és 
Fogyasztóvédelmi Főosztály, 
Bányászati Osztály  
Cím: 8200 Veszprém, Megyeház tér 
1. 

jelezte, hogy a tárgyi 
rendezési terv módosításban 
nem érintett 

11.  Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság  
7602 Pécs, Pf. 459 
7624 Pécs, Alkotmány u. 53 

kifogást nem emelt 

 
Nem adott véleményt: 
 

 Fejér Megyei Kormányhivatal  
Székesfehérvári Járási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Hivatala 
8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 8. 

 Pest Megyei Kormányhivatal 
Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztály 
2100 Gödöllő, Kotlán Sándor utca 1. 

 Budapest Főváros Kormányhivatala 
1056 Budapest, Váci u. 62-64. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy a Dózsa 

Gy. tér területére és egyéb kisebb javításokat tartalmazó településrendezési 
eszközök módosításával kapcsolatos a településfejlesztési koncepcióról, az 
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. 
(XI.8.) Korm. rendelet 29/A §-a szerinti partnerségi egyeztetés során érdemi 
észrevétel nem érkezett és a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy 

Dunaújváros a szabályozási terven történt pontatlanságok javítása céljából 
készített településrendezési eszközök módosításával kapcsolatban nem 
érkezett vélemény. 

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

1-3. pontban foglaltak figyelembe vételével elkészített Dunaújváros 
településrendezési eszközeinek felülvizsgálati anyagát a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
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jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet előírásai szerint 
terjessze a közgyűlés elé 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

357/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításához kapcsolódóan 

készítendő környezeti vizsgálat elkészítésével kapcsolatban 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik, hogy Dunaújváros 
helyi építési szabályzatának Dunaújváros Dózsa Gy. tér területén és egyéb 
kisebb javítások kapcsán készített módosításával kapcsolatban az „egyes 
tervek és programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I.11.) Korm. 
rendelet 1. § (3) bekezdése és 3. §-a alapján a környezeti vizsgálat elvégzését 
nem tartja indokoltnak. 

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

városi főépítész közreműködésével az 1. pont alatti döntésről és indokairól 
tájékoztassa a környezet védelméért felelős közigazgatási szervet és a 
nyilvánosságot. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. július 16. 

 
11. Javaslat Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának 

elindítására a nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével 
kapcsolatban 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Hasonló jellegű határozati javaslat hasonló jellegű témában, 
településrendezési eszközök módosításának elindítása parkoló 
elhelyezésével kapcsolatban.  
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

358/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros településrendezési eszközeinek módosításának elindításáról a 

nagyvárosias beépítésű területek parkoló elhelyezésével kapcsolatban 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a cél, hogy az 

építési szabályzatban felülvizsgálatra kerüljenek az Ln és Vt építési övezetek 
parkoló elhelyezésével kapcsolatos előírásai. 

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

gondoskodjon Dunaújváros helyi építési szabályzatának az 1. pontban 
foglaltaknak megfelelő módosításának elkészíttetéséről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a tervezés elindítására: 2018. július 31. 

              - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti 
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés 

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

településrendezési eszközök 2. pont szerinti módosításának költségeinek 
fedezetére – a 2018. évi költségvetési rendelet 5. melléklet, 1. Városfejlesztés- 
és rendezés, dologi kiadások sorának terhére - tervezési szerződést kössön - 
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően - a 
tervezővel. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. augusztus 31. 
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12. Javaslat Dunaújvárosban, a Belváros területén új parkolóhelyek 
létesítésére vonatkozó tanulmányterv készítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Engedjenek meg egy kitérőt. Közben a parkolóról eszembe jutott a Máltai 
által üzemeltetett játszótér, amit Szabó képviselő úr vetett föl. Szabó Imre 
főépítész úr tájékoztatott szünetben, hogy már a közgyűlést megelőzőleg 
téma volt ez, én erről nem tudtam, és azt mondja Szabó úr, hogy az 
üzemeltetővel történő egyeztetés alapján 07. hó 01-től, tehát jövő 
vasárnaptól, július elsejétől a hét valamennyi napján a tanév 
megkezdéséig, tehát 09. hó 01-ig este nyolc óráig lesz nyitva. Nyilván 
időjárás függvényében. Mert nyilván a foci VB függvényében, mert a 
szülők sietnek haza ugye a következő hetekben, de egyébként este 20,00 
óráig, ami egyébként teljesen jogos. Új parkolóhelyek létesítése, 
tanulmányterv készítése. Kérem szépen, ugye hála Istennek az elmúlt 
évek gazdasági eredményeinek köszönhetően eljuthattunk odáig, hogy 
ahogy én magam is látom, és sétálgatva a képviselő-társaimmal a város 
különböző körzeteiben ma már a polgárok egy igen jelentős része nem 
egy gépjárművet tart otthon, tart forgalomban tulajdonon, hanem adott 
esetben többet. És bizony-bizony a területünk adott a városban, és egyre 
nagyobb az igény ugye új parkolóhelyek kialakítására, úgyhogy kérem 
önöket, hogy támogassák a határozati javaslatot meg az ezt követő 
napirendi pontokat, mert erre rendkívül nagy igény van, és fontosnak 
tartom magam is. 
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

359/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújvárosban, a Belváros területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó 

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

Dunaújvárosban, a Belváros területén új parkolóhelyek létesítésére vonatkozó 
tanulmánytervet bruttó 10.141.661,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott 
kötelezettségvállalás fedezetét bruttó 10.141.661,- Ft összegben a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.15.) önkormányzati rendelete 5b. 
Mellékletének „Általános tartalék” 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. július 6. 

 
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.) 
 
13. Javaslat parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezésére Dunaújváros 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezése Dunaújváros területén.  
 
Hozzászólás hiányában 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
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Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

360/2018. (VI.21.) határozata 
parkolóhelyek és gyalogátkelőhely tervezéséről Dunaújváros területén 

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

területén tervezett új parkolóhelyek és gyalogos-átkelőhely terveit (Vasmű út 
47-57. előtt további parkolóhelyek összevont engedélyezési és kiviteli tervei és 
zajszámítása; Liszt Ferenc kertben további parkolóhelyek kialakítására 
vonatkozó tanulmányterv; Lajos Kir. krt. 9-11. előtti parkoló bővítéséhez 
szükséges közterület alakítási tervek; a Lajos Kir. krt. 11-13. között gyalogos-
átkelőhely összevont engedélyezési és kiviteli, továbbá a közvilágítás 
megépítéséhez szükséges engedélyes terv; a Gábor Áron utcában új 
parkolóhelyek összevont engedélyezési és kiviteli tervének készítése) és az 
engedélyezési eljárások lefolytatását bruttó 6.393.112,- Ft összegért a DVG 
Zrt.-től megrendeli. 

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

Vasmű út 47-57. előtt további parkolóhelyek összevont engedélyezési és kiviteli 
terveinek, valamint zajszámításának elkészítése és az engedélyezési eljárások 
lefolytatása feladatra a fedezetet bruttó 1.800.828,- Ft összegben Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 
5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési 
tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Liszt Ferenc kertben további parkolóhelyek kialakítására vonatkozó 
tanulmányterv elkészítésére a fedezetet bruttó 1.023.557,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Lajos Kir. krt 9-11. előtti parkoló bővítéséhez szükséges közterület alakítási 
tervek elkészítése feladatra a fedezetet bruttó 883.603,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Lajos Kir. krt 11-13. közötti gyalogos-átkelőhely összevont engedélyezési és 
kiviteli terveinek, a közvilágítás megépítéséhez szükséges engedélyes tervek 
elkészítése és az engedélyezési eljárások lefolytatása feladatra a fedezetet 
bruttó 1.095.210,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
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szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében 
„Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat 
soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Gábor Áron utcában új parkolóhelyek összevont engedélyezési és kiviteli 
tervének készítése és az engedélyezési eljárások lefolytatása feladatra a 
fedezetet bruttó 1.589.914,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 7.a. melléklet 2. 
Városüzemeltetés alcím 19. „Napraforgó bölcsőde melletti új parkolóhelyek 
tervezése” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. Az 
átcsoportosításra kerülő összeg nem veszélyezteti a költségvetési sorhoz 
tartozó munkálatok elvégzését. 

 
7.  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. július 6. 

 
8.  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. 

 
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.) 
 
14. Javaslat Dunaújváros területén járdák és lépcső felújítási munkálataira 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És ugyanilyen a következő napirend, az a járdák és lépcsők felújítási 
munkálataival kapcsolatos. Én támogatom. 
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Önök? 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

361/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros területén járdák és lépcső felújítási munkálataira 

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

területén járdák és lépcső felújítási munkáit (Derkovits u. 10. sz. mögött lévő 
aszfalt burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Derkovits u. 16. sz. mögött 
lévő aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt burkolattal, Római krt. 17. sz. 
mögötti lépcső felújítása, Római krt. 17. sz. mögötti és a Fáy A. u. 1. sz. közötti 
vegyes burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Római krt. 27. sz. mellett és 
a buszváró közötti beton burkolatú járda felújítása térkő burkolattal, Római krt. 
17-41. sz. előtt az aszfalt burkolatú járdán lévő dilatációs hézagok és kisebb 
süllyedések javítási munkái, Római krt. 2-34/a. sz. előtt az aszfalt burkolatú 
járdán lévő dilatációs hézagok és kisebb süllyedések javítási munkái) bruttó 
30.817.337,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti.  

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

Derkovits u. 10. sz. mögött lévő aszfalt burkolatú járda felújítása térkő 
burkolattal fedezetét bruttó 6.955.058,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében 
„Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat 
soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Derkovits u. 16. sz. mögött lévő aszfalt burkolatú járda felújítása aszfalt 
burkolattal fedezetét bruttó 9.369.684,- Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében 
„Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési tartalék” szakfeladat 
soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Római krt. 17. sz. mögötti lépcső felújítása fedezetét bruttó 458.363,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 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 
Római krt. 17. sz. mögötti és a Fáy A. u. 1. sz. közötti vegyes burkolatú járda 
felújítása térkő burkolattal fedezetét bruttó 6.619.931,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Római krt. 27. sz. mellett és a buszváró közötti beton burkolatú járda felújítása 
térkő burkolattal fedezetét bruttó 2.875.260,- Ft összegben Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 
5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési és városfejlesztési 
tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Római krt. 17-41. sz. előtt az aszfalt burkolatú járdán lévő dilatációs hézagok és 
kisebb süllyedések javítási munkái fedezetét bruttó 2.981.885,- Ft összegben 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 5.b. mellékletében „Nem nevesített városüzemeltetési 
és városfejlesztési tartalék” szakfeladat soráról átcsoportosítással biztosítja. 

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

Római krt. 2-34/a. sz. előtt az aszfalt burkolatú járdán lévő dilatációs hézagok 
és kisebb süllyedések javítási munkái fedezetét bruttó 1.557.156,- Ft 
összegben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 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. június 29. 

 
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 
               - a költségvetés módosításának előkészítésében való 
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                 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. június 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 2. sz. 
módosítása (2018. április-december hónap), megkötésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Soron következő napirendi pontunk a DVG-vel kötött ún. éves 
szolgáltatási keretszerződés módosítása. Ez az áprilistól az év végéig 
terjedő időszakra terjedő ütemről van szó.  
 
Legyenek szívesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

362/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 

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

 
1)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával a Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zártkörű Részvénytársaság által 2018. február 28-án megkötött, a 2018. április-
december hónapokra szóló szolgáltatási keretszerződés 2. számú módosítását, 
a II., VII., VIII., X., XIV., XVII., XXV. sorok előirányzatainak emelését, míg a XI. 
sor csökkentését jóváhagyja. 

 
2) Az 1. pontban szereplő II. (parkok fenntartása, városi parkok zöldterületek 

fenntartása) sort érintő 5.395.011 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
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5.b. mellékletének általános tartalék sorról 3.810.000 Ft, valamint az 5. 
melléklet 2 városüzemeltetés 3 dologi kiadások sorról 1.585.011 Ft-ot 
átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3) Az 1. pontban szereplő VII. (köztéri hulladékgyűjtő edények karbantartása, 

pótlása) sort érintő 1.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a Dunaújvárosi 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 5. melléklet 
4. Környezet-egészségügy 3. dologi soron biztosított. 

 
4) Az 1. pontban szereplő VIII. (egyéb köztiszt. feladatok, szemét konténerbe 

rakodása) sort érintő 2.917.635 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
5. melléklet 4. Környezet-egészségügy 3. dologi soron biztosított. 

 
5)  Az 1. pontban szereplő X. (köztéri műtárgyak és berendezések karbantartása) 

sort érintő 7.813.825 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a a Dunaújvárosi 
Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 5. melléklet 
4. Környezet-egészségügy 3. dologi soron 5.813.825 Ft biztosított, míg a 
maradék 2.000.000 Ft-ot a szerződésen belül a XI. Köztéri játszóeszközök 
karbantartása feladatsorról átcsoportosítással biztosítja. 

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

karbantartása) sort érintő 64.250.500 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi 
költségvetésének 5. melléklet 2. városüzemeltetés 3. dologi soron 
biztosított. 

7)  Az 1. pontban szereplő XVII. (közkifolyók üzemeltetése) sort érintő 3.000.000 
Ft-tal történő emeléshez a fedezet a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 5. melléklet 3. vízgazdálkodás és 
vízkárelhárítás 3. dologi soron biztosított. 

 
8) Az 1. pontban szereplő XXV. (védmű zöldterületeinek fenntartása, telephely 

üzemeltetés) sort érintő 6.350.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
5.b. mellékletének általános tartalék sorról  átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
9) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2018. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 2. sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  
                a polgármester 
           - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
             a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 
Határidő: 2018. június 29. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-8. pontokban foglaltaknak 
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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.) 
 
16. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek 

részére történő víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Béla, a Vízinnovációs Kft. képviseletében 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Fontos napirend, és bízom benne, mert ezen polemizáltunk Szepesi 
alpolgármester úrral, hogy akkor van értelme ennek a víztakarékos 
eszközök beszerzésének, ha ezzel tényleg meg tudunk valamit takarítani. 
 
Úgyhogy javaslom a határozati javaslat elfogadását! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

363/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére történő 

víztakarékos eszközök beszerzésére és telepítésére 
 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával elrendeli a 

Dunaújváros, Megyei Jogú Város óvodáinak és bölcsődéinek részére történő 
víztakarékossági eszközök beszerzését és telepítését, bruttó 2.107.184,- Ft 
összegben a Vízinnovációs Kft.-től (2040 Budaörs, Templom tér 19).  

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

Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 
5/2018. (II.16.) rendelet 7/a melléklet 1. városfejlesztés és rendezés 9. Óvodák 
beruházási feladatai soráról átcsoportosítással biztosítja a 7/a melléklet 1. 
városfejlesztés -és rendezés alcímen létrehozott "Óvodák víztakarékos eszköz 
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beszerzése" elnevezésű új soron az 1.349.121 Ft-ot, míg a "Bölcsődék 
víztakarékos eszköz beszerzése" elnevezésű új soron a 758.063 Ft-ot. 

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

1. pont figyelembevételével előkészített a Dunaújváros óvodáinak és 
bölcsődéinek víztakarékossági eszközök beszerzésére irányuló megbízási 
szerződések aláírására a Vízinnovációs Kft.-vel (2040 Budaörs, Templom tér 
19.) 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:  a vállalkozási szerződés aláírására: 2018. július 06. 

 
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.) 
 

17. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Intézményeink felújítási munkálatai, DVG Zrt. 
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
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Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

364/2018. (VI.21.) határozata 
önkormányzati tulajdonú intézmények felújítási munkáira 

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

önkormányzati  tulajdonú intézmények felújítási munkáit bruttó 
44.989.217,- 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” (9.814.418,- Ft) során jóváhagyott keretösszeg biztosítja. 
„1.19.Dunaújvárosi Óvoda felújítási feladatai” soron 19.228.610,- Ft 
rendelkezésre áll, a fennmaradó 5.153.445,- Ft-ot a rendelet 5/b. mellékletében 
szereplő 24.3.Intézményi tartalék sorából átcsoportosított összeg biztosítja. A 
rendelet 5/b. mellékletében szereplő 24.3.Intézményi tartalék sorából 
átcsoportosított összeg (3.062.776,- Ft) biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. 
melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „Útkeresés Segítő Szolgálat 
Bartók B. út 6/b. alatti épület felújítása” elnevezésű új soron kerül rögzítésre. A 
rendelet 5/b. mellékletében szereplő 24.3.Intézményi tartalék sorából 
átcsoportosított összeg (5.326.076,- Ft) biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. 
melléklet „Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „ESZI Batsányi út 15/a alatti 
épület felújítása” elnevezésű új soron kerül rögzítésre. A rendelet 5/b. 
mellékletében szereplő 24.3. Intézményi tartalék sorából átcsoportosított 
összeg (2.403.892,- Ft) biztosítja, mely összeg a rendelet 7.b. melléklet 
„Városfejlesztés- és rendezés” cím alatt „ ESZI Magyar út 32. alatti épület 
felújítása” elnevezésű új soron kerül rögzítésre. 

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

hogy  a 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. július 06. 
 

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 
kötelezettségvállalá 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. július 06. 
                           
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
18. Javaslat a Halásztelki Református Egyházközséggel kötendő 

haszonkölcsön szerződés jóváhagyására, valamint a Dunaújvárosi 
Tankerületi Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására 
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:  Jelényi László lelkipásztor 

                    Dr. Papp Kornél, a Halásztelki Református Egyházközség 
 főigazgatója 
                    Szilágyiné Németh Sarolta, a Dunaújvárosi Tankerületi Központ  
                    igazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm tisztelettel a Halásztelki Református Egyházközösség 
főigazgatója? Elnézést kérek! Bocsásson meg! Lelkipásztorát. Hozott 
anyagból dolgozok. Elnézést kérek öntől, lelkész úr! Illetve igazgató 
asszonyt. A KLIK miért nem képviselteti magát? Akkor szólhatott volna 
drága hölgyem. Köszönöm szépen. Nagyon fontos, mi több, történelmi 
pillanatban tartom Dunaújvárosban azt, hogy én ezt megélhettem, és 
polgármesterként, hogy abban a városban, ahol egy római katolikus 
templom megépítése is oly nehézségbe ütközött az átkos kommunizmus 
időszaka alatt, ebben a városban egy történelmi egyház, nevezetesen a 
református, ezt történelemtanárként is fontosnak tartom, egy református 
egyház az egyik intézményünk működtetését átvállalja. Fontos, és ahogy 
igazgatónő tájékoztatott szünetben gyakorlatilag majdnem 100%-osan 
álltak a szülők az ügy mellé, tehát a Dózsa György  Általános Iskolánk 
Szilágyi Tagintézményének szinte valamennyi tanulója felmenő 
rendszerben, ugye a nyolc év, vagy nem felmenő rendszerben, a meglévő 
nyolc évfolyamban átvéve az egyház fogja működtetni, azon belül is a 
Halászteli Református Egyházközség. Kérem önöket, támogassák a 
napirendet. Fontos, hogy egy ilyen más jellegű érték is megjelenik a 
dunaújvárosi oktatási palettán, erre már nagy igény és nagy „elvárás” lett 
volna az elmúlt időszakban, és úgyhogy fontos, hogy ez elénk kerül. Mind 
az egyházközösség tagjainak, valamennyi tagjának, mind igazgatónőnek, 
akit tovább foglalkoztat az egyházközösség sikeres és eredményes 
munkát kívánok. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, az igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

365/2018. (VI.21.) határozata 
a Halásztelki Református Egyházközséggel kötendő 

haszonkölcsön szerződés jóváhagyásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, 1/2 helyrajzi szám 
alatt nyilvántartott, természetben 2400 Dunaújváros, Bercsényi u. 10. szám 
alatti, 1687 m2 hasznos alapterületű – jelenleg a Dunaújvárosi Dózsa György 
Általános Iskola Szilágyi Erzsébet Tagintézménye által használt – ingatlant 
2018. szeptember 1. napjától a Halásztelki Református Egyházközség (2314 
Halásztelek, Rákóczi u. 17. képviseli: Jelényi László és Vincze István) részére 
ingyenes használatba adja mindaddig, amíg az Egyházközség ott köznevelési 
feladatot lát el.  

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros 

Megyei Jogú Város Polgármesterét a Halásztelki Református Egyházközséggel 
megkötendő, jelen határozat mellékletét képező haszonkölcsön-szerződés 
aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a haszonkölcsön-szerződés aláírására: 2018. július 20. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy az 

építmény bérleti díja a Közgyűlés 728/2015. (XII.17.) határozata alapján 
33.486.950,- Ft+áfa/év lenne. A Közgyűlés 728/2015. (XII.17.) határozata 
alapján az önkormányzati vagyon ingyenes használatba adása közvetett 
támogatásnak minősül és a támogatások kimutatását DMJV Önkormányzata 
zárszámadásához csatolni kell, valamint az illetékes szervei útján köteles 
közzétenni a szerződés törvény által meghatározott tartalmával egyetemben. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Dunaújvárosi Tankerülettel kötött vagyonkezelési szerződés 
módosítását a vagyonkezelésbe átadott ingatlan és ingó vagyon változása 
tárgyában az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság jóváhagyását követően 
aláírja. 

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

határozatot a Halásztelki Református Egyházközségnek, valamint a 
Dunaújvárosi Tankerületnek részére küldje meg. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a határozat megküldésére: 2018. június 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
19. Javaslat a Dunaújváros, Lajos király krt. 10. szám alatti, 730/2/A/23 hrsz.-ú 

ingatlan hasznosítására a Hetednapi Adventisa Egyház részére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyürüs Istvánné, adventista lelkész 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Dunaújváros, Lajos király krt. 10. szám alatti ingatlan hasznosítása a 
Hetednapi Adventista Egyház részére. Üdvözlöm tisztelettel Gyürüs 
Istvánné adventista lelkész asszonyt, aki jelezte a közgyűlés előtt, hogy 
szeretne szólni, úgyhogy parancsoljon! A mikrofonba legyen kedves! 
 

Gyürüs Istvánné adventista lelkész: 
 
Mivel sokan nem ismernek, szeretnék bemutatkozni. Én Gyürüs Istvánné 
adventista lelkész vagyok, és az egyház képviseletében vagyok itt. 
Szeretnék egy pár mondatot mondani az egyházunkról. Dunaújvárosban a 
’70-es évek óta vagyunk jelen. Egy gond van, hogy elég kis létszámban, 
de jelen vagyunk. Elég sok mindent végzünk itt a városban, az Adra 
Segélyszervezet gyerekeket üdültet a Balatonon, nagyon sokszor vittünk 
szeretetcsomagokat rászoruló családoknak. Rendszeresen járunk a 
szeretetotthonokba, börtönökbe. Több alkalommal a hajléktalanszállóra 
viszünk ételt. A városi könyvtárban folyamatosan jelen vagyunk egy 
szabadegyetemi programmal. Kórházban látogatunk. Többször volt 
irodalmi és rajzpályázatunk. Dohányzásról leszoktató stressz 
szemináriumokat tartunk. Elég sok mindent végzünk itt a városban. Hadd 
mondjam el, hogy nem csinálunk nagy csinnadrattát körülötte, de 
végezzük a munkánkat. És hát úgy érezzük, hogy nagyon jó lenne egy 
megfelelő helyet találni. A városgazdálkodással elmentünk néhány helyet 
megnézni, és találtunk egy olyan helyiséget, ami megfelelne a mi 
munkánknak. Elég régóta üresen van már a Lajos király körúton ez a hely. 
Ez régen a krisnásoknak volt egy összegyülekezési helye. És nagyon 
szeretnénk ezt a helyet megkapni. Egyetlenegy gondunk van. Tudomásom 
szerint kétféle variációs lehetőségünk van. Az egyik az, hogy 
megkaphatnánk úgy a város támogatásával ezt a helyiséget, hogy a rezsit 
tudjuk csak kifizetni, és a város meg támogatna azzal, hogy elengedi a 
bérleti díjat. A második variáció, hogy bérleti díjat kéne fizetnünk, viszont 
akkor nem tudjuk elfogadni, mivel, hogy nonprofit szervezet vagyunk, és 
nem jön be sehonnan sem pénz. Ezért nagyon nagy szeretettel és 
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tisztelettel kérném a közgyűlést, hogy javasolják azt az álláspontot, hogy 
megkaphatnánk a várostól ezt a helyiséget úgy, hogy használatnánk. És 
továbbra is szeretnénk a városért, a városban tenni, és örülnénk neki, 
hogyha ez megoldható lenne, és kérném, hogy támogassák a kérésünket. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen lelkész asszony hozzászólását. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom. Először az „A” változatot teszem fel 
szavazásra, ez a haszonkölcsönbe adás. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 6 fő (Barta Endre, Iván László, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Tóth Kálmán), tartózkodott 5 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserna Gábor, Lőrinczi Konrád), távol lévő 1 fő (Gombos István) – nem fogadta el és 
a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

366/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújváros, Lajos király krt. 10. sz. alatti, 730/2/A/23 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítására a Hetednapi Adventista Egyház részére 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Dunaújváros, Lajos király 
krt. 10. szám alatti, 730/2/A/23 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására a Hetednapi 
Adventista Egyház részére” című határozati javaslat „A” változatát nem fogadta el. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát elfogadta hat igen. 
Tessék? Egyszerű kell a forgatókönyv szerint. Ja, az „A”-hoz minősített 
kell. Igen, csak én a rendszert nézem. Ott ugye, és ott van írva, hogy 
elfogadva. Érti jegyző asszony, mit mondok. Jó, de mivel minősített 
többség kell, ahhoz meg nyolc igen szavazat szükségeltetik, a közgyűlés 
nem fogadta el az „A” változatot függetlenül attól, hogy a számítógép mit 
mutat. A „B” változatot teszem fel szavazásra, ez a bérbeadás.  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „B” változatát – mellette 
szavazott 6 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné), ellene szavazott 1 fő (Tóth Kálmán), tartózkodott 3 
fő (Barta Endre, Szabó Zsolt, Sztankovics László), nem szavazott 4 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserna Gábor, Izsák Máté, Pintér Attila), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

367/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújváros, Lajos király krt. 10. sz. alatti, 730/2/A/23 hrsz-ú ingatlan 

hasznosítására a Hetednapi Adventista Egyház részére 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat a Dunaújváros, Lajos király 
krt. 10. szám alatti, 730/2/A/23 hrsz.-ú ingatlan hasznosítására a Hetednapi 
Adventista Egyház részére” című határozati javaslat „B” változatát nem fogadta el. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés a „B” változatot fogadta el, ez a bérbeadás, úgyhogy 
megkérem önöket, legyenek kedvesek. Elnézést, ez alapján vezetem az 
ülést, amit látok nyilván. És ezt látom. Nem, nem fogadta el, tehát a 
közgyűlés nem fogadta el. Tehát magyarul eredménytelenül döntött mind 
a két változat esetében. Izsák képviselő úr, ügyrendi hozzászólás! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Akkor javasolnám a napirendi 
pontnak a levételét, hogy térjünk vissza erre, hogyha egyik sem kapott.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Jó. Aki a napirendi pont levételét, bár így, hogy tárgyaltuk már, tehát nincs 
mit levenni, és döntöttünk is, hogy nem döntöttünk. Tehát automatikusan 
eredménytelen, tehát nem látom értelmét az ügyrendi felvetéséről 
szavazni, mert úgymond lekerült a napirendről, az érdemi döntések közül 
került ki, és valamilyen formában visszatér vagy nem tér rá vissza a tisztelt 
közgyűlés. 
 

20. Javaslat a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan hasznosítására (Dunaújvárosi Hit Gyülekezete kérelme)  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a következő napirendi pontra, ez a Dunaújvárosi Hit Gyülekezete 
kérelme a dunaújvárosi Északi Ipari Parkban található ingatlanok 
hasznosításával kapcsolatban. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Még az előző napirendhez 
szeretnék szólni, hiszen lelkész asszony látom, hogy nem értette. 
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Szerintem tájékoztassuk arról, hogy mi történt, hogy ne kelljen tovább itt 
várakoznia. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Akkor legyen kedves tájékoztatni, vagy hogy érti. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Hát, gondoltam, polgármester úr megteszi. Ha jól értettem, ugye itt sajnos 
egyik változatot sem támogattuk, de a későbbiekben ez visszakerülhet, és 
újra fogjuk tárgyalni majd ezt a napirendet, és meglátjuk, hogy hogy tudja 
majd esetleg az adventista egyház használni ezt a helyiséget. Köszönöm 
a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Azért nem mondtam, mert szerintem meghívott vendégünk értette. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Kérdezte tőlem, felém érkezett egy kérés. Polgármester Úr! 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Azt meg én nem néztem. 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Azért jeleztem.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! Ez a 20. 
napirendi pont. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

368/2018. (VI.21.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlanok hasznosításáról  

 (Dunaújvárosi Hit Gyülekezete kérelme) 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy nyilvános 
pályázati úton  értékesíti a dunaújvárosi 2976/52 hrsz.-ú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 3992 m2 nagyságú belterületi ingatlant 19.960.000,- 
Ft+Áfa, azaz bruttó 25.349.200,- Ft kikiáltási áron azzal, hogy a pályázati 
felhívásban szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a Magyar Államot az 
ingatlanra elővásárlási jog illeti meg és a vételáron felül a nyertes pályázót 
terheli a közműcsatlakozások, az igényelt közműkapacitások, valamint a forgalmi 
értékbecslés költsége is.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2018. július 13. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
21. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” 

tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése tárgyban közbeszerzési eljárás. Itt 
szeretném megemlíteni ugye mint köztudott… Egy kis figyelmet szeretnék 
kérni az ülésteremben! Köszönöm. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy 
a közbiztonság, egészségügy, oktatás, a város tisztasága, a 
városüzemeltetési kérdések, ezek, amelyek a lakosságot leginkább 
foglalkoztató kérdés bármilyen közvéleménykutatás, bármilyen 
beszélgetés, felmérés alapján. Ennek a tárgya a meglévő kamera, 
rendőrségi térfigyelő kamerarendszer bővítésének, a folyamatnak az 
elkezdése. Felhívom a figyelmüket, hogy ennél és a következő 
napirendnél a képviselő hölgyek és urak aláírtak egy összeférhetetlenségi 
és titoktartási nyilatkozatot. Kérem, hogy ennek legyenek kedvesek eleget 
tenni! Aki a határozati javaslatot, magyarul Barta képviselő úr ne tartson 
róla sajtótájékoztatót. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

369/2018. (VI.21.) határozata 
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyban 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros térfelügyeleti 

kamerarendszerének bővítése tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel 
árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.  

Székhely: 1139 Budapest, Teve utca 51. B. ép. 
Adószám: 12350508-2-41 
e-mail: erando@erando.hu 

 
b) Név: ORION 21 Biztonságtechnika és Szolgáltató Kft. 

Székhely:  1161 Budapest, Rákosi út 22. 
Adószám: 13980469-2-42 
 e-mail: orion21@orion21.hu 

 
c) Név: NBB Vagyonvédelmi Kft. 

Székhely: 1181 Budapest, Darányi I. u. 12. 
Adószám: 14347595-2-43 
e-mail: info@nbbkft.hu 

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

árubeszerzés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 7.a. melléklet 8/1. „Térfelügyeleti rendszer bővítése 
(13db)”, és a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 7.a. melléklet 8/2. „Térfelügyeleti rendszer 
bővítése”során nettó 44.000.000,- Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 
 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. június 29. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

22. Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” 
tárgyban közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési 
dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Intelligens gyalogátkelőhely telepítése tárgyban ajánlattételi felhívás, 
közbeszerzési dokumentumok elfogadása, eljárás megindítása, tehát itt is 
él az előző nyilatkozat alapján való eljárás. 
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

370/2018. (VI.21.) határozata 
„Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros területén 

intelligens gyalogátkelő telepítése tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. 
évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel 
árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: Pearl Enterprises Kft. 

Székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy utca 17. 
Adószám: 12992395-2-09 
e-mail: szucs.alfred@pearl-energia.hu, info@pearl-energia.hu 
 

b) Név: DRYVIT PROFI Építőipari Szolgáltató Kereskedelmi Kft. 
Székhely:  4030 Debrecen, Karabély u. 3. 
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Adószám: 24880521-2-39 
e-mail: info@dryvitprofi.hu 
 

c) Név: LIFESUN TRADE Kft. 
Székhely: 8200 Veszprém, Vécsey Károly u. 8. 
Adószám: 24089294-2-19 
e-mail: kvamli.balazs@lifesuntrade.hu, info@lifesuntrade.hu 

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

árubeszerzés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának a 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelete 7/a. melléklet/2. Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály/2.6. Közvilágítás fejlesztése során nettó 38.919.328 Ft + ÁFA 
összegben rendelkezésre áll. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 
ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő:  az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. június 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
23. Javaslat „Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat 

aktív elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt 
történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek 
javítása, karbantartása” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának és közbeszerzési dokumentumainak elfogadására, az eljárás 
megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

És ez igaz a következőnél is. Ez a közvilágítási hálózat aktív elemeivel 
összefüggő javítás, karbantartás, közbeszerzési eljárás.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel döntsön! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

371/2018. (VI.21.) határozata 
„Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek 

– fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, 
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának, és közbeszerzési 
dokumentumainak elfogadásáról, az eljárás megindításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási szerződés 

keretében Dunaújváros közigazgatási területén lévő közvilágítási hálózat aktív 
elemeinek – fényforrások és lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – 
működtetése, Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek javítása, 
karbantartása tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésről szóló 2015. évi 
CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárás 
lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri fel 
árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: E-ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. 

Adószám: 10732614-2-02 
     Székhely:7626 Pécs, Búza tér 8/a  

Levelezési cím: 7100 Szekszárd, Keselyüsi út 2. 
e-mail:endre.kincses@eon-hungaria.com,ertesites.ede@eon-
hungaria.com  

 
b) Név: VILL-KORR Hungária Kft. 

Adószám: 13564508-2-08 
Székhely: 9027 Győr, Berkenyefa sor 9. 
e-mail: info@villkorr.hu 
 

c) Név: SMHV Energetika Kft 
Adószám: 13103646-2-02 
Székhely: 7630 Pécs, Pécsváradi út 10 
e-mail: info@smhv.hu  

 
2. Az 1. pontban szereplő kötelezettségvállalás 2018. évben megvalósuló 

szolgáltatás megrendelés Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. 
(II.16.) önkormányzati rendelete 5. melléklet „Városüzemeltetés - Dologi 
kiadások – Közvilágítás aktív elem javítása, dísz és térv.” során nettó 
16.000.000 Ft + ÁFA összegben rendelkezésre áll. 

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

ajánlattételi felhívásokat küldje meg az 1. pontban megjelölt gazdasági 
szereplők részére. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 



65 
 

                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály osztályvezetője 
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. június 29. 

   
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
24. Javaslat a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadására  
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Lóki Richárd tű. alezredes katasztrófavédelmi kirendeltségvezető 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Üdvözlöm tisztelettel Lóki Richárd alezredes urat, tűzoltó alezredes urat, 
katasztrófavédelmi kirendeltségvezető urat. A 2017. évi beszámolójuk van 
előttünk. Kérdezem parancsnok urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni. 
Nagyon szépen köszönöm. 
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 
372/2018. (VI.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi 
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolóját elfogadja és utasítja a Polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség vezetőjét. 
 
Felelős: - a határozat közléséért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Köszönjük az értünk, városiakért végzett munkájukat, és további 
eredményes munkát kívánok. 

 
25. Javaslat az önkormányzati alapítású egészségügyi és szociális célú 

alapítványok 2017. évi beszámolóinak tudomásulvételére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Nics Éva, a Jószolgálati Otthon Közalapítvány kuratóriumának 
 elnöke 

Dr. Kollarics Béla, „A látó szemért” Közalapítvány kuratóriumának 
elnöke 
Dr. Zathureczky György Csabáné, az Egészségkárosodott 
Emberekért Alapítvány kuratóriumának elnöke 
Kubovics Árpád, a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 
kuratóriumának elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Alapítványi beszámolók következnek. Első körben az egészségügyi és 
szociális jellegű alapítványok. Ahány alapítvány annyi külön határozati 
javaslat. 
 
I.-ről döntünk először! „A látó szemért” Közalapítvány! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
373/2018. (VI.21.) határozata 

„A látó szemért” Közalapítvány 
2017. évi beszámolójának tudomásulvételéről 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 

önkormányzati alapítású „A látó szemért” Közalapítvány 2017. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg „A látó szemért” Közalapítvány képviselőjének. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 

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

Határidő: 2018. június 29. 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A mentős, a 04 Alapítvány beszámolója! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

374/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 

2017. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 
önkormányzati alapítású Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 2017. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Dunaújváros és Környéke 04 Alapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 29. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
„Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány beszámolója! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
375/2018. (VI.21.) határozata 

az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 
2017. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
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1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 
önkormányzati alapítású „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 2017. 
évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg az „Egészségkárosodott Emberekért” Alapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 29. 

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

A „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány beszámolója! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

376/2018. (VI.21.) határozata 
a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 

2017. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 
önkormányzati alapítású „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 2017. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány 
képviselőjének. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. június 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Kuratóriumi elnökként jelzem, hogy én magam nem nyomok gombot.  
 
Jószolgálati Otthon Közalapítvány beszámolója! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

377/2018. (VI.21.) határozata 
a Jószolgálati Otthon Közalapítvány 

2017. évi beszámolójának tudomásulvételéről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az 
önkormányzati alapítású Jószolgálati Otthon Közalapítvány 2017. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét. 

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

határozatot küldje meg a Jószolgálati Otthon Közalapítvány képviselőjének. 
 

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

Határidő: 2018. június 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
26. Javaslat a kulturális alapítványok 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámolók tudomásulvételére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyöngyössy Csaba, a Modern Művészetért Közalapítvány 

kuratóriumi elnöke 
 Buza Andrea, a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi 
Alapítvány kuratóriumi elnöke 

 Várnai Gyula, a Dunaferr-Art Alapítvány kuratóriumi elnöke 
Klein András Miklós, a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 
kuratóriumi elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Hasonló következik. Kulturális területen működő alapítványok. Szintén 
több van. Négy. 
 
Mindenek előtt Modern Művészetért Közalapítvány! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 fő 
(Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 
fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

378/2018. (VI.21.) határozata 
a Modern Művészetért Közalapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Modern Művészetért Közalapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját és 
közhasznúsági mellékletét. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse a közalapítvány képviselőjét. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. július 3. 

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

DUNAFERR Art Közalapítvány! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
379/2018. (VI.21.) határozata 

a DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2017. évi tevékenységéről szóló 
beszámoló és közhasznúsági melléklete tudomásulvételéről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

DUNAFERR Art Dunaújváros Alapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját 
és közhasznúsági mellékletét. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2018. július 3. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

380/2018. (VI.21.) határozata 
a Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 

2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Vágó Eszter Múzeumi és Műemlékvédelmi Alapítvány 2017. évi egyszerűsített 
beszámolóját és a tevékenységéről szóló jelentését. 

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

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő: 2018. július 3. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány a negyedik! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a IV. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő 
(Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor), távol 
lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
381/2018. (VI.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 
2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és tudomásul veszi a 

Dunaújvárosi Művészetért Alapítvány 2017. évi egyszerűsített beszámolóját. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

1. pontban elhatározottakról értesítse az alapítvány képviselőjét. 
 

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

Határidő: 2018. július 3. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27. Javaslat a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogászati 

szolgálat 2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Táborosi Éva házorvos 

 Dr. Varsányi Mária házi gyermekorvos 
Dr. Dénes Judit, a Dunaújvárosi Fogorvosok Egyesületének 
elnöke 

 Molnár György, az Inter-Ambulance Zrt. vezetője 
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, FMKH DJH Népegészségügyi Osztály 
osztályvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelettel köszöntöm Deák Nórát. Annyira elbújt, hogy észre se vettem. 
Kezét csókolom! Háziorvosi szolgáltatok beszámolója. 
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

382/2018. (VI.21.) határozata  
a háziorvosi szolgálatok (felnőtt, gyermek, ügyelet) és a fogorvosi szolgálat 

2017. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a háziorvosi, a házi 
gyermekorvosi, a háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat 2017. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

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

beszámoló elfogadásáról szóló határozatot küldje meg a felnőtt háziorvosi, a 
gyermek háziorvosi, a háziorvosi ügyeleti és a fogorvosi szolgálat 
képviselőinek. 

 
Felelős:  - a határozat közléséért: 
                 a polgármester 

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

Határidő:  2018. június 29. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
28. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírására 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Múzeumigazgatói pályázat kiírása. Itt igazgató úr ötéves, hát így szalad az 
idő, igazgató úr ötéves megbízása 2018. december végén lejár. És ezért 
írja ki a fenntartó a pályázatot. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én azt 
gondolom, hogy nagyon fontos a pályázat kiírásakor mérlegelni azt, hogy 
egy olyan irányvonal legyen a múzeum élén, ami semleges, és ebben a 
városban mindenki számára elfogadható programokat hoz ide a városba. 
Ugye tudjuk, hogy volt egy vitatható eset, amikor különböző kisebbségeket 
erősen megbélyegző Bayer úr tartott előadást itt a múzeumban. Én 
szeretném, hogyha a múzeumnak olyan vezetője lenne a továbbiakban, 
aki nem azonosul olyan megjegyzésekkel, hogy melyik kisebbséget 
hogyan kell adott esetben fizikálisan vagy szóban bántalmazni. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Én értem, hogy Bayer Zsolt barátomat ön nem kedveli. Én meg kedvelem 
a múzeum igazgatóját, mert a múzeum igazgatója Farkas Lajos igazgató 
úr teljesen új színfoltot hozott a múzeumi vezetés életébe. Nézzük meg, 
hogy hány nagykövet, hány meghívott vendég járt az elmúlt években a 
múzeumban. Nézzük meg a múzeum kiállításainak, kiállítás megnyitók, és 
az azt követő kiállítási időszaknak a látogatottságát. Nézzük meg, kedves 
képviselő úr a nemzetközi, a határon túli magyarokkal kiépített 
kapcsolatokat, amelyek igen nagyrészt Farkas Lajos igazgató úrnak 
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köszönhető. Úgyhogy én úgy tudom, hogy Farkas Lajos igazgató úr 
pályázni kíván, és én magam 100%-osan, maximálisan támogatom az 
igazgató úr további ötéves kinevezését. Önnek persze szíve joga 
eldönteni, de ebben önnek túl sok esélye nincs a beleszólásra. Szabó 
képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Ugye megengedi nekem, hogy 
akkor az ön barátjától idézzek egy-két gondolatot. „Bárki, aki ebben az 
országban elgázol egy cigány gyereket, akkor cselekszik helyesen, ha 
eszében sem jut megállni. Cigány gyerek elgázolása esetén tapossunk 
bele a gázba!” Ez ön Bayer Zsolt barátjától való idézet. És Farkas igazgató 
úr pedig azt gondolta, hogy Dunaújváros hasznára válik, hogyha ilyen 
gondolatokról van szó dunaújvárosi múzeumban. Én ezzel nem értek 
egyet. Én a magam részéről nem barátkoznék ilyen emberekkel, de hát ez 
polgármester úrnak a személyes döntése. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Természetesen nem az elhangzottat, amit ön idézett, minősíteném. Egy 
publicistának szíve joga, hogy mit hogy ítél meg. Saját felelőssége, hogy 
miről mit állít. Én azt mondtam, ha tetszett volna figyelni egy kicsit jobban, 
hogy Farkas Lajos múzeumigazgató úr munkáját támogatom a 
továbbiakban is, amennyiben ő kíván, és márpedig úgy tudom, hogy kíván 
pályázni. Tóth Kálmán elnök úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Napirendi pontot tárgyalunk. 
Én azt gondolom, hogy azt kéne tárgyalni, hogy kiírjuk a pályázatot. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Még pontosan, egyébként még ezt az egy mondatot szerettem volna 
hozzátenni, mert önnek meg teljesen igaza van. Aztán egyébként, és azért 
beszél ismét nagyon jól Tóth Kálmán képviselő úr ilyen tekintetben, 
meglátszik, hogy az ügyrendi bizottság elnöke, megtartjuk a bizottsági 
elnök urat! Merthogy amikor majd idekerül elénk a pályázat vagy 
pályázatok elbírálása, akkor azt lehet minősíteni így vagy úgy, és utána 
szavazni. De itt egyáltalán egy lejáró mandátumnak a törvény szerinti 
kiírásáról, közalkalmazotti törvény szerinti kiírásáról van szó. A 
Dunaújvárosi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Terv. Farkas Lajost 
támogatjuk. 
 
Aki igennel szavaz, az kérem, szavazzon! Tudom, azért így mondtam. 
Farkas Lajost támogatjuk. 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Besztercei Zsolt, Szabó Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

383/2018. (VI.21.) határozata 
az Intercisa Múzeum igazgatói pályázatának kiírásáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum igazgatói 

beosztás ellátására a határozat mellékletét képező pályázatot írja ki. 
 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 

gondoskodjon a pályázati felhívás megjelentetéséről a kormányzati 
személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv internetes oldalán és a 
www.dunaujvaros.hu honlapon. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
               a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. július 15. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a beérkező pályázatok 

véleményezésére szakmai-szakértő bizottságot kér fel, amelynek tagjai: 
Pulszky Társaság delegáltja (felkért szakértő), 
az intézményi reprezentatív szakszervezet által delegált tag, 
az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa által delegált személy. 

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

kérje fel a 3.) pontban felsorolt szakmai szövetséget, és intézményi 
érdekképviseleti szervezeteket, hogy 1-1 főt delegáljanak a pályázatokat 
véleményező alkalmi bizottságba. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. július 30. 
 

5.)   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a felkért szakértő költségeinek 
megtérítését, és a szakértő írásos véleménye után fizetendő díjat a 2018. évi 
költségvetési rendelet 5. melléklet 9. sorszám „Kulturális, oktatási és ifjúsági 
feladatok” dologi kiadások előirányzata terhére megelőlegezi, majd az Intercisa 
Múzeum részére számlát állít ki róla. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: 2018. október 15. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

29. Tájékoztató a Dunaújvárosi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervéről 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottságának elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Igazgatónő! Kívánja-e ezt a Honvédelmi Intézkedési Tervet, gondolom, 
nem kívánja, kiegészíteni annyira. Megtisztelő! 
 
Aki támogatja, 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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

384/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújvárosi Óvoda Honvédelmi Intézkedési Tervéről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Dunaújvárosi Óvoda 
Honvédelmi Intézkedési Tervét megismerte és utasítja a Polgármestert, hogy a 
döntésről értesítse a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetőjét, valamint az 
intézkedési tervet lássa el láttamozó kézjegyével. 
 
Felelős:     - a határozat közléséért: 
                    a polgármester 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő:     2018. július 10. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
30. Javaslat önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői közüzemi 

díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft felé 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Önkormányzati bérlakások sajnálatosan elhalálozott bérlői által 
felhalmozott díjtartozások tulajdonosi helytállása a ki nem mondjuk nevét 
kft. felé, mint a Harry Potter című filmben. Tehát a DVCSH, mert mindenki 
tudja, hogy mire gondolunk. A DVCSH Kft. felé. 
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

385/2018. (VI.21.) határozata 
önkormányzati bérlakások elhalálozott bérlői és egy kiköltöztetett bérlő 

közüzemi díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Polgármesterét a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- 
Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal megkötendő, jelen határozat 
mellékletét képező megállapodás aláírására. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

     a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

     a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő:  a megállapodás aláírására: 2018. július 06. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújvárosi Víz, Csatorna- 

Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére kilenc önkormányzati 
tulajdonú bérlakás elhunyt bérlői által felhalmozott bruttó 3.538.236 Ft 
(előzetesen megfizetett ÁFA-t tartalmaz) díjhátralékot – a távhőszolgáltatásról 
szóló 2005. évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdése értelmében – mint 
tulajdonos, egyszerű (sortartó) kezesként megfizet. 

 
3.  A 2. pontban szereplő kötelezettségvállalásra DMJV Önkormányzata 

Közgyűlésének a DMJV Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és 
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete 
5/b melléklet 24.6. „Általános tartalékok” elnevezésű sorról átcsoportosítással, 
az 5. melléklet 15. lakás- és helyiséggazdálkodás feladat 3-as „Dologi kiadások” 
kiemelt előirányzat sora fedezetet biztosít. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 
pontban foglalt döntést a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő 
módosításakor vegye figyelembe. 

 
Felelős:  - a költségvetés módosításáért: 

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetés következő módosításának időpontja 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (10) bekezdése alapján, mint 
behajthatatlan követelés, a helytállásként kifizetett összeg leírásáról 
gondoskodni szíveskedjék. 

 
Felelős:   a polgármester 

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

Határidő: 2018. augusztus 01. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére. 
 

Felelős:   a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közigazgatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. június 26. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
31. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetése vonatkozásában fennálló 

szolgáltatási koncessziós szerződés módosítására, valamint a 
használhatatlan, balesetveszélyes ingóságok leselejtezésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.  

                    vezérigazgatója 
                    Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Az élményfürdős napirend kapcsán egy új határozati javaslatot kaptak a 
közgyűlési képviselők kézhez, ezt legyenek kedvesek figyelembe venni. 
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
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nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

386/2018. (VI.21.) határozata  
az Élményfürdő üzemeltetése vonatkozásában fennálló szolgáltatási 
koncessziós szerződés módosításáról, valamint a használhatatlan, 

balesetveszélyes ingóságok leselejtezéséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a DVG 
Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. mint az Élményfürdő felújítását végző 
kivitelező és mint a próbaüzemeltető kérelmének helyt ad és az Élményfürdő 
felújításra történő átadásakor felvett ingóság listából a határozat 1. mellékletben 
szereplő táblázatban megjelölt tételeket leselejtezi, mivel ezen tételekről 
kiderült, hogy azok vagy rossz állapotúak, baleset veszélyesek vagy pedig 
használhatatlanok. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Uniszol-

Létesítménygazdálkodási Zrt-vel kötött szolgáltatási koncessziós szerződést 
akképpen módosítja, hogy a szerződés 2. melléklete helyébe jelen határozat 2. 
mellékletét képező szerződésmódosítás 1. mellékletét képező ingólista kerül.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pont szerint leselejtezett 

ingóságok kivezetése után elkészült új, a szerződésmódosítás 1. mellékletét 
képező ingólistát elfogadja és az abban szereplő ingóságokat jelen határozat 
közlésével birtokba adja az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a DVG Dunaújvárosi 

Vagyonkezelő Zrt-t, hogy a jelen határozat határozat 1. mellékletben szereplő 
táblázatban megjelölt tételek, leselejtezett ingóságok elszállításáról és 
megsemmisítéséről gondoskodjon. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban foglalt feladat 

elvégzésére 500.000,- Ft összeget biztosít a 2018. évi költségvetés 5.b. 
melléklet általános tartalék sora terhére. 

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

pont figyelembevételével a DVG Zrt. által előkészített szerződés aláírására az 
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérése mellett. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat 2. számú mellékletét képező „Szolgáltatási koncessziós 
szerződés a dunaújvárosi élményfürdő üzemeltetésére és hasznosítására” 
című szerződés módosítás aláírására, valamint, hogy jelen határozat alapján 
intézkedjen az 5. pontban megjelölt kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és felkéri jelen határozat közlésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
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                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
                  a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                   követő 8 napon belül 

                          - a szerződésmódosítás aláírására: a határozat érintettekkel való 
                            közlését követő 30 napon belül 
 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 4. 

pontban rögzített kötelezettségvállalást az 5. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításakor vegye 
figyelembe. 

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
32. Javaslat forrás biztosítására a DVG Zrt. részére a Fabó Éva Sportuszoda 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Igen, nagyon fontos egyébként a következő napirendnél még egyszer 
megemlítem nyomatékkal, hogy az Élményfürdő megnyitása után a 
következő lépés, ahogy ígértük, ez a Fabó Éva Sportuszoda felújítása. És 
ennek a jelenleg működő uszoda levegőrendszerének felújításáról van 
szó, melyet a DVG vállal.  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

387/2018. (VI.21.) határozata 
a Fabó Éva Sportuszoda levegő rendszerének felújításához szükséges 

forrás biztosítására a DVG Zrt. részére 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Fabó Éva 
Sportuszoda levegő rendszere felújításához 3.847.100,- Ft+ áfa összegben 
forrást biztosít a DVG Zrt. részére az általuk benyújtott tételes költségvetés 
alapján, egyúttal megbízza a társaságot az új membrán szelep megvásárlására, 
valamint a felújítási munkálatok elvégzésére, továbbá felkéri a polgármestert, 
hogy a DVG Zrt. által előkészítendő Vállalkozási szerződést az ügyrendi, 
igazgatási és jogi bizottság véleményének kikérését követően írja alá. 

 
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 Vállalkozási szerződés aláírására: a DVG Zrt. által előkészített 
                           szerződés ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság általi 
                           véleményezését követő 30 napon belül 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban 

meghatározott összeget a 2018. évi költségvetési rendelet 5.b. melléklet 
általános tartalék sora terhére biztosítja.  

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

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 és tervezéséért: 

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

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

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
33. Javaslat az Egy Darab Gyepért Alapítvánnyal fennálló bérleti, illetve 

haszonkölcsön szerződések átruházására, tulajdonosi hozzájárulás 
megadására – a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE kérelme 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Fogas László, a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE elnöke 

                    Szellák Sándor, az Egy Darab Gyepért Alapítvány kuratóriumi 
 elnöke 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy Darab Gyepért Alapítvánnyal fennálló bérleti szerződés átruházása, 
tulajdonosi hozzájárulás megadása. A Dunaújvárosi Utánpótlás Futball 
Klub kérelme van előttünk. Üdvözlöm Szellák urat az alapítvány 
kuratóriumi elnökét. Nem tudom, hogy esetleg az egyesületet képviseli 
valaki. De jó neki. Jó. Világos, korrekt. Nagyon szépen köszönöm. Jó. 
Felhívom szíves figyelmüket, hogy a határozati javaslat 2. pontjában van 
egy a) és egy b) változat, melyről külön szavazunk. A napirendet lezárom 
hozzászólás hiányában. 
 
És akkor engedjék meg, hogy előbb, tehát a második pont b) változatát 
tegyem fel szavazásra! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat 2/b.) változatát – mellette 
szavazott 11 fő Cserna Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László), nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt, Tóth 
Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

388/2018. (VI.21.) határozata  
 az Egy Darab Gyepért Alapítvánnyal fennálló bérleti, illetve haszonkölcsön 

szerződések átruházásáról, tulajdonosi hozzájárulás megadásáról - a 
Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület kérelme 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat az Egy Darab Gyepért 
Alapítvánnyal fennálló bérleti, illetve haszonkölcsön szerződések átruházásáról, 
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról – a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub 
Sportegyesület kérelme” című előterjesztés határozati javaslatának 2/b.) változatát 
támogatta. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És így a teljes határozati javaslat négy pontjáról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

389/2018. (VI.21.) határozata  
 az Egy Darab Gyepért Alapítvánnyal fennálló bérleti, illetve haszonkölcsön 

szerződések átruházásáról, tulajdonosi hozzájárulás megadásáról - a 
Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület kérelme 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése akként határoz, hogy hozzájárul a 
határozat mellékletét képező szerződés-átruházási szerződésben foglaltak 
szerint, az alábbi, az Egy Darab Gyepért Alapítvánnyal kötött szerződések 
Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesületre történő átruházásához: 
a.) 2007. október 19-én kelt, 2027. június 30. napjáig érvényes "Bérleti 

szerződés" (bérleti díj: 500.000.- Ft/év) a 213/5 hrsz. alatt felvett 9279 m2 
nagyságú sporttelep vonatkozásában, 

b.) 2013. január 29. napján kelt, 2027. június 30. napjáig érvényes 
„Haszonkölcsön szerződés” a 213/3 hrsz alatt elhelyezkedő 52 m2 
nagyságú transzformátorház elnevezésű ingatlan vonatkozásában,  

c.) 2011. október 01.napjától 2027. június 30. napjáig, a 213/4 hrsz.-ú, 313 m2 
nagyságú sporttelep elnevezésű ingatlanra érvényben lévő „Haszonkölcsön 
szerződés” 

 
2. Jelen határozat 1. pontja megvalósulásának feltétele, hogy a Dunaújvárosi 

Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület átvállalja az Egy Darab Gyepért 
Alapítvány bérleti díj tartozását, azzal hogy a 2.750.000.- Ft összegű bérleti díj 
tartozást kifizeti az önkormányzat OTP Bank Zrt.-nél vezetett 11736037-
15361363 számú számlájára 2019. június 30. napjáig.  

 
3.  Jelen határozat 1. pontjának foglalt szerződés hatályba lépése esetén 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében hozzájárul ahhoz, hogy 
a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület DMJV 
Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában álló dunaújvárosi 213/3, 213/4, 
213/5 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Panoráma út alatti 
ingatlanokon a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye 
sporttelep program (Tao Program) keretében, nyertes pályázat esetén 
sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást valósítson meg azzal, hogy a fejlesztés 
tulajdonjogi szempontból az ingatlan jelen polgármesteri határozat kiadásakor 
fennálló jogi sorsát osztja mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind ráépítés (Ptk. 
5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII. fejezetének egyéb 
jogcíme esetén, ennek alapján közös tulajdon nem létesül, a fejlesztés a 
műszaki átadással egyidejűleg kerül az Önkormányzat könyveibe, az 
Önkormányzattal szemben a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE 
megtérítési igénnyel nem élhet. Az Önkormányzat elidegenítési és terhelési 
tilalom bejegyzéséhez nem járul hozzá, és nem biztosít ingyenes használatot a 
sportegyesület számára. Az Önkormányzat vállalja, hogy a megvalósuló 
fejlesztést legalább 5 évig a Magyar Labdarúgó Szövetség által jóváhagyott 
sportfejlesztési programnak, a  látvány-csapatsort támogatásra vonatkozó 
jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően használja és 
hasznosítja. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat 1. számú mellékletét képező Bérleti, illetve haszonkölcsön 
szerződés-átruházási szerződés aláírására, egyúttal utasítja a Vagyonkezelési 
Osztályt a határozat közlésére. 

 
Felelős:    a vagyonkezelési osztály vezetője 
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Határidő:  a szerződés-átruházási szerződés, aláírására: a határozat 
                 érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
34. Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 hrsz. és a dunaújvárosi 2976/48 hrsz. alatt 

nyilvántartott ingatlanok együttes értékesítésére vonatkozó pályázat 
értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke  

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

Ingatlanok együttes értékesítése. Bizottsági elnök úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Én javaslatot szeretnék tenni a 34. 
napirendi pont határozati javaslatában, hogy az eredményes határozat 
helyett eredménytelen határozat legyen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hova tetszik ezt mondani? 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Tehát nem eredményes, hanem eredménytelen.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

És ez miért változott meg? Mert nálam még az van, hogy érvényes és 
eredményes. Mi indokolja? 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Mert újra szeretnénk tárgyalni a pályázatot. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nem tudtam. Jó. Köszönöm. Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm. Annyiszor elhangzott már itt az elmúlt években, hogy az 
anyagokba kerüljön bele ne csak a helyrajzi szám, hanem hogy a 
természetben hol található ez a szerencsétlen ingatlan, mert akárhogy 
nézem sem az előterjesztésben, sem a határozati javaslatban, sem a 
napirend mellékletében, sehol nem szerepel, csak a helyrajzi szám. 
Legyenek kedvesek, amikor előkészítik az ilyen anyagokat, írják bele, 
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hogy a természetben a Kis Pista utca 26. szám alatt vagy bárhol, hogy 
merre van ez az ingatlan. Köszönöm. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Na, ilyen sincs, hogy a DK-val egyetértek. Úgy egyébként nem is értek 
egyet, de a képviselő úrnak ezzel a mondatával igen, mert emlékszem, 
amikor ezt a Besztercei képviselő úr fölvetette, és akkor is bólogattam, és 
ebben következetes vagyok, mert miért ne lenne igaza, amiben igaza van. 
És ebben igaza van, mert a jó ember hogyan nyomozza ki, ha se 
mellékletben, semmiben nincs benne, bár jegyző asszony mutogat, pont 
ezt szerettem volna, azért köszönöm, de pont ezzel folytattam volna. Bár 
ez most más, mint az előbb említett, ön által említett Kis Pista hasonlat, 
mert abban igaza van, itt viszont ugye ott szerepel, hogy az Északi Ipari 
Parkban található. Hát, nálam itt van, a 34-nél itt van. Bocsánat! Nálam a 
forgatókönyv van. És 34-nél ott van, hogy Északi Ipari Park.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! A Hingyi bizottsági elnök úr 
módosító javaslatát! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

390/2018. (VI.21.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/36 hrsz. és a dunaújvárosi 2976/48 hrsz. alatt nyilvántartott, 

ingatlanok együttes értékesítésére vonatkozó pályázat értékeléséről 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a dunaújvárosi 2976/36 hrsz. alatt 
nyilvántartott, 3.000 m2 nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű és a 
dunaújvárosi 2976/38 hrsz. alatt nyilvántartott, 2.000 m2 nagyságú, kivett beépítetlen 
terület megnevezésű ingatlanok együttes értékesítésére kiírt nyilvános pályázatot 
érvényesnek és eredménytelennek nyilvánítja. 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Ezt elfogadta a közgyűlés. És jegyző asszony úgy ítéli meg, sugallja 
irányomba, hogy a második és a harmadik pont okafogyottá vált. 

 
35. Javaslat a dunaújvárosi 2976/11 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett 

beépítetlen terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban 
található ingatlan hasznosítására (DAV Mérnöki Kft. kérelme) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rauf Norbert, az Innopark Nkft. ügyvezetője 

 



86 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

DAV Mérnöki Kft. kérelme, szintén ingatlan hasznosítása, Északi Ipari 
Park. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

391/2018. (VI.21.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/11 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett beépítetlen 

terület megnevezésű, természetben az Északi Ipari Parkban található 
ingatlanok hasznosításáról 
(DAV Mérnöki Kft. kérelme) 

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

Mérnöki Kft. (2459 Rácalmás, Gárdonyi G. u. 1111 hrsz.) vételi szándékot 
nyújtott be az önkormányzathoz a dunaújvárosi 2976/11 hrsz.-ú, kivett 
beépítetlen terület megnevezésű, 8868 m2 nagyságú belterületi ingatlanra, 
mely ingatlanból 1300 m2 nagyságú területrészt a Magyar Telekom Nyrt. bérel 
2020. december 31. napjáig. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati úton értékesíteni 

szándékozik jelen határozat 1. pontjában hivatkozott ingatlanból a bérelt 
területrésszel csökkentett ingatlanrészt, ezért támogatja az ingatlan hatályos 
szabályozási tervnek megfelelő megosztását, egyúttal utasítja a 
Vagyonkezelési Osztályt a telekalakítás előkészítésére és felhatalmazza a 
polgármestert a változási vázrajz aláírására. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a megosztás során 

keletkezett ingatlan nyilvános pályázati úton történő értékesítéséhez azzal, 
hogy a pályázati felhívásban szerepelnie kell annak a kitételnek, miszerint a 
Magyar Államot az ingatlanra elővásárlási jog illeti meg és a vételáron felül a 
nyertes pályázót terheli a közműcsatlakozások, az igényelt közműkapacitások, 
és a forgalmi értékbecslés költsége is. Az ingatlan kikiáltási ára 5.000,- 
Ft/m2+Áfa, azaz bruttó 6.350,- Ft/m2. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat 3. pontjában foglaltak szerinti pályázati kiírásnak a Dunaújváros 
című lapban való megjelentetéséhez szükséges intézkedések megtételére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester 
                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
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                        a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 

                        jogerős telekalakítást követő 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
36. Javaslat a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. ügyvezető 

személyének megválasztására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezető 
személyének megválasztása. Tisztelt Közgyűlés! Ugye az elmúlt 
közgyűlésen Szemenyei István, ez esetben nem mint Rudas középiskola, 
hanem ez esetben mint kézilabda ügyvezetőjét egy hónappal 
meghosszabbítottuk. Én indítványozom, hogy Nyakacska Zsolt urat 
válassza meg, nem mint vállalkozót, hanem mindjárt elmondanám az ő 
kézilabdával kapcsolatos élettörténetét mielőtt valaki azt mondaná, hogy 
egy Fidesz közeli vállalkozónak adtuk a kézilabdát. Nyakacska úr volt az a 
személy, amikor annak idején a női kézilabda Dunaújvárosban szárnyalt, 
és nagyszerű eredményeket ért el, amikor is ugye Boki, Bojana 
Radulovics világválogatott lett, ez az az időszak. Akkor ő volt ennek a 
Dunaferr Sportegyesület kézilabda szakosztályának, nem tudom, mi a 
pontos megnevezés, elnöke talán. És bízom benne, hogy a következő 
időszakban, amely egészen pontosan jövő év május 31-ig tudja korrektül 
ügyvezetni a kft.-t. Mert hát azt ugye tudomásul kell vennünk, hogy 
szponzort kell hozni. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy a Fradival – női 
kézilabda – tehát a Fradival és a Győrrel nem tudunk versenyezni. A Fradi 
és a Győr minthogyha egy teljesen másik bajnokságban indulna 
Magyarországon. Viszont az elmúlt években, ahogy én követem az 
eseményeket, ugye a vidéki női kézilabda nagyon megerősödött, Siófokra 
gondoljunk, Vácra gondoljunk, Érdre, Fehérvár, Kisvárda, hogy újabb 
településeket mondjak. És ezzel valahogy ugye a Nemzet Sportvárosának 
női kézilabda csapata föl kell, hogy vegye a versenyt. Úgy érzem, hogy 
egy frissítés, egy új szellemiség képviseletére van szükség a kft. élén. 
Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Én azt gondolom, 
hogy meg kell köszönni Szemenyei Istvánnak azt a munkát, amit eddig 
végzett női kézilabdánál, és azt gondolom, hogy azok a sikerek, amik 
ebben az időszakban is történtek az ő nevéhez is fűződik. Az, hogy az 
elmúlt időszakban mik történtek, azért van egy pár személy, aki 
felelősséggel tartozik ezzel kapcsolatban, hogy alakulhatott ki az a 
helyzet, hogy most veszteséges magában a kézilabda, ugye ha úgy 
vesszük ezt a dolgot. Nyakacska úrnak pedig nagyon nagy sikereket 
kívánok, és azt kívánom, hogy magában a női kézilabdában azt a szép 
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eredményeket, amiket akkoriban elértünk, és tényleg azt kell mondani, és 
a polgármester úrnak teljesen igaza van, meg kell találnunk azt a 
szponzort, aki teljes mértékben oda tud állni a női kézilabda mögé, ha nem 
titok, akkoriban régen ugye a Dunai Vasmű, az ISD Dunaferr Zrt. meg a 
többiek is azért elég komoly pénzeszközökkel támogatták a női kézilabdát. 
És azt gondolom, és azért kellene egy olyan részbe lépnünk a városnak, 
hogy minden egyes olyan nagyobb egyesületünk, akár a jégkorong 
szakosztály meg a többiekről beszélek, megtaláljuk a megfelelő szponzort, 
hogy még jobban tudjunk érvényesülni a sport területén. További sok 
sikert kívánok az új ügyvezetőnek. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Ez nagyon korrekt hozzászólás volt. Jégkorong, és egyébként 
lehetne folytatni a röplabda akadémia és a női vízilabda kapcsán ugye a 
LEN-Kupa győztes csapatra is, ha gondolunk. Szabó képviselő úr ma igen 
aktív. Parancsoljon! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Én azt gondolom, hogy Szemenyei úr 
azért elég példaértékű munkát végzett. Ő itt ennek az akadémiának a 
megszületésétől fogva részese volt annak, hogy ez a rendszer így 
kialakuljon, úgyhogy én szeretném megköszönni az ő munkáját, és 
szeretném kérni polgármester urat és az illetékeseket, hogy neki azért 
biztosítsunk megfelelő lehetőséget, hogy a továbbiakban is ki tudja venni a 
részét a helyi sportélet szervezéséből. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
392/2018. (VI.21.) határozata 

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nkft. 
ügyvezető személyének megválasztásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Dunaújvárosi Kohász Kézilabda 

Akadémia Nkft. vezető tisztségviselőjének megbízatása lejárta miatt 2018. július 
01-től 2019. május 31-ig Nyakacska Zsoltot választja meg új ügyvezetőnek 
bruttó 350.000,- Ft/hó megbízási díj mellett. 
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2. 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 
              - 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 számított15 napon belül  
                           - a megbízási szerződés aláírására: a taggyűlési határozat 
                            meghozatalától számított 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy kis türelmet szeretnék kérni, mert már nem tartunk szünetet csak a 
zárt ülés előtt, folytassuk a munkánkat! 

 
37. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottságában, illetve a Gazdasági és 
Területfejlesztési Bizottságban történő személycserére 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Bizottsági tagcsere. Pintér Attila tájékoztatott, mint a dunaújvárosi MSZP 
szervezet elnöke adta be a kérelmet. Ezek a bizottsági helyek ugye a 
pártmegállapodás alapján őket illetik meg. Ő kéri Selyem József nem 
képviselő bizottsági tag visszahívását a közbiztonsági bizottságba, és oda 
Szőke István úr megválasztását. Valamint a gazdasági, ezzel 
párhuzamosan, mert így függ össze, a II. határozati javaslatban Kismoni 
László nem képviselő bizottsági tag visszahívását a gazdasági 
bizottságból, oda viszont Selyem képviselő úr, képviselő úr, bocsánat, 
Selyem József külsős szakértő megválasztását. Itt kérem Petánszki 
osztályvezető urat, hogy mivel Szőke úr nem tud jelen lenni a mai napon, 
és Selyem úrnak meg nem kell tenni, hiszen egy másik bizottságban 
folytatja, nem kell esküt tenni, hogy ezt szervezze meg. Hingyi képviselő 
úr! 
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Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Én csak a második napirendi ponthoz 
szeretném megköszönni Kismoni László bizottsági tagnak, hogy 
rendszeresen és sikeresen részt vett a gazdasági bizottság munkájában. 
És továbbra is kívánom neki, hogy a magánéletben találja meg a helyét. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
I.-ről döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

393/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Közbiztonsági és Társadalmi 

Kapcsolatok Bizottságában történő személycseréről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Közbiztonsági és Társadalmi 
Kapcsolatok Bizottságából Selyem József nem képviselő bizottsági tagot 
visszahívja 2018. június 30. napjával, és helyére 2018. július 1. napjától a 
Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságába Szőke Istvánt a 
bizottság nem képviselő tagjának megválasztja. 

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

Közbiztonsági és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága nem képviselő tagjának 
megválasztott Szőke Istvántól az előírt esküt vegye ki. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2018. június 21. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a Közbiztonsági és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága nem képviselő tagjának megválasztott 
Szőke István figyelmét, hogy köteles bejelentkezni a megválasztásától 
számított 30 napon belül az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott 
köztartozásmentes adatbázisba, és adatbázisba történő felvételére irányuló 
kérelme benyújtásának hónapját követő hónap utolsó napjáig köteles a 
képviselő-testületnél igazolni az adatbázisba való felvételének megtörténtét. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a jegyző 
                    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a jogi és közgyűlési osztályvezető 

Határidő: - az adatbázisba történő felvételre irányuló kérelem benyújtására: 
        2018. július 20. 
      - az adatbázisba történő felvétel megtörténtének igazolására: 
        2018. augusztus 31. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhívja a Közbiztonsági és 

Társadalmi Kapcsolatok nem képviselő tagjának megválasztott Szőke István 
figyelmét, hogy vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének 2018. július 1. 
napjáig köteles eleget tenni, ellenkező esetben az „egyes vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. tv. 9. § (2) bekezdésében 
foglaltak alapján ezen megbízatása a törvény erejénél fogva megszűnik. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi és működtetési osztály vezetője 

Határidő: 2018. július 1. 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a jelen 

határozattal megválasztott nem képviselő bizottsági tag tiszteletdíjával 
kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a Közbiztonsági 
és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága összetételében bekövetkezett 
változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében vezettesse át. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                    a jegyző 
                  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                    a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
                    a jogi és közgyűlési osztályvezető 

Határidő: 2018. június 30. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

II.-es! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

394/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Gazdasági és Területfejlesztési  

Bizottságában történő személycseréről 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági és Területfejlesztési 
Bizottságból Kismoni László nem képviselő bizottsági tagot visszahívja 2018. 
június 30. napjával, és helyére 2018. július 1. napjától a Gazdasági és 
Területfejlesztési Bizottságba Selyem Józsefet a bizottság nem képviselő 
tagjának megválasztja. 

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

visszahívott, illetve a jelen határozattal megválasztott nem képviselő bizottsági 
tag tiszteletdíjával kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint a Gazdasági és Területfejlesztési Bizottság összetételében 
bekövetkezett változásokat a Közgyűlés SZMSZ-ének 5. függelékében 
vezettesse át. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a jegyző 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a személyügyi és működtetési osztály vezetője 
                a jogi és közgyűlési osztályvezető 
Határidő: 2018. június 30. 
 

38.  Javaslat Besztercei Zsolt képviselői indítványának megtárgyalására: a 
Béke körút átnevezése Dr. Kálmán András körútra  
Előadó:  a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

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

Rátérünk Besztercei képviselő úr indítványára. Kérdezném képviselő urat, 
hogy képviselői indítványát kívánja-e szóban kiegészíteni. Köszönöm. 
Engedjék meg, hogy a következőket mondjam el a napirend kapcsán. 
Kálmán András polgármester úr elhunyta az én fejemben és szívemben 
teljesen egyértelmű volt, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata saját halottjának tekinti az elhunyt polgármester urat, és 
akkor, februárban erről Pintér Attila úr nagyon korrektül a családdal 
egyeztetett. Ezt a felvetést is teljesen akceptálhatónak és elfogadhatónak 
tartom, amit a képviselő úr indítványában beadott. Annyi különbséggel, 
hogy én körbejártam egy kicsit itt a térségben, illetve Megyei Jogú 
Városok Szövetségén belül, és itt elvről beszélek, félre ne értsék, abszolút 
csak elvről beszélek. Mindenhol határozati javaslatok, illetve rendeletek 
szabályozzák, - és ezzel én nem kegyeletsértő szeretnék lenni, véletlenül 
sem szeretném azt olvasni, hogy ez jelenne meg. Elvről beszélek. – 
szabályozzák, hogy milyen hosszúságú az az időszak, mely az adott civil 
személy, legyen is bárkiről beszélünk, egy egyházi vezetőről, egy 
intézményvezetőről, akiről utcát akarnak az adott településen elnevezni, a 
saját sajnálatos elhunyta után mennyi az az idő, ami után ezt az adott 
települést, legyen az a legkisebb, vagy legyen az a legnagyobb település 
is megteszi. Én megkérném jegyző asszonyt egy ilyen rendeletnek, 
határozati javaslatnak az előkészítésére, és valamelyik soron következő 
közgyűlésre, amikor ez elkészül, kerüljön elénk, és addig én 
indítványoznám a napirendi pont levételét, ha levehetünk egyáltalán 
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képviselői indítványt. Valamilyen formában dönteni kell róla. Ugye, akkor 
jól emlékeztem, mert képviselői indítvány. Jó. Akkor magáról. Szabó 
képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én voltak 
dolgok, amikben nem értettem egyet Kálmán polgármester úr 
tevékenységével, de azt gondolom, hogy az vitán felül áll, sokat tett ezért 
a városért. Én azt szeretném kérni, hogy ne hozzuk olyan méltatlan 
helyzetbe ezt az ügyet, hogy itt a közgyűlésen leszavazások és levételek 
kerülnek sorra. És én azt kérem mind a benyújtó képviselő tagtól, mind 
öntől, hogy valamilyen olyan párbeszéd jöjjön létre, hogy amiben el tudjuk 
kerülni azt a méltatlan helyzetet, hogy akkor itt le kell venni, vagy önök 
esetleg nem támogatják, mert szerintem ez nem méltó ahhoz a 
munkássághoz, amit a polgármester úr ebben a városban végzett. 
Köszönöm. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Ez is ritka alkalom, hogy igazából önnel egyetértek. Én azt az irányt 
javaslom, hogy mivel le nem vehetünk képviselői indítványt, ezért ha a 
közgyűlés most nem fogadja el, és nem hiszem, hogy a Fidesz-frakció 
nemmel szavazna, hanem tartózkodni fog, annak ez az oka, és így 
kerüljön később egy rendelet, megalkotott rendelet formájában azt 
követően vissza a közgyűlés napirendjére. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! A jogi, ügyrendi 
bizottságin tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, és indítványként is, és több 
aggályt is fölvetett, hogy azoknak nem felel meg az előterjesztés, hogy 
nem tárgyalta végig az a folyamat, amit végig kéne tárgyalni. És én azért 
szeretném javasolni Besztercei úrnak, hogy vegyük le a napirendi pontról, 
mert nem felel meg a mai jogi feltételeknek, amit az önkormányzatnak 
meg kell lennie. Teljesen egyetértek vele, de akkor azt a sort, amit kell, azt 
végig kell járni. Az más kérdés, és itt jön a mi felelősségünk, hogy 
februárban elhangzott a közgyűlésen, azóta ezeket a dolgokat szép lassan 
meg lehetett volna tennie az irodának. Tehát itt érzek egy olyan dolgot is, 
hogy nem tudtunk egy bizottságot összehozni, akinek szavaznia kellett 
volna. Február óta polgármester úr is elmondta, hogy ő egyetért vele, és 
mi is, és a többi bizottság is, csak azt mondtuk, hogy jogilag nem felel meg 
a mostani előterjesztés annak, ami a mi dolgainkban. És ha a többi 
bizottság is, hadd mondjam el, a többi bizottság is hasonlóképpen döntött. 
Arra döntöttünk, hogy közgyűlési tárgyalásra behozhatjuk, de magában a 
bizottságok tartózkodtak, mert jogi aggályaink vannak vele szemben. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
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Köszönöm szépen. Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tudják nagyon jól, hogy mi a 
véleményem ebben az egész ügyben. Én nagyon sokáig dolgoztam együtt 
dr. Kálmán Andrással. Rettenetesen kínos ez az egész helyzet szerintem. 
Mert hogyha ez a bizottsági ülésen már alkalmatlanná vált arra, hogy itt 
tárgyaljuk, akkor nem szabadott volna behozni. Azok után meg, hogy a 
hivatal kérésére én egyeztettem a családdal, hogy egyáltalán támogatják-
e ezt a dolgot, azok után meg még inkább kínos, hogy ebben az ügyben 
megint így járunk el. Tehát nem tudom, hogy mi lenne a helyes megoldás, 
de rettenetesen szerencsés szerintem ez. Szerencsétlen. Bocsánat!  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Besztercei képviselő úr! 
 

Besztercei Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm! Dunaújváros jelenlegi rendeletei között semmilyen olyan 
rendelet nincsen, ami megtiltaná, hogy ez a határozati javaslat átmenjen. 
Semmilyen olyan törvény nincsen, ami akadályozná, hogy ezt a javaslatot 
elfogadja a közgyűlés. Én azt javaslom az előterjesztésnek megfelelően, 
hogy a közgyűlés fogadja el ezt a határozati javaslatot. Az, hogy a 
városvezetés az elmúlt hónapokban ezt a kezdeményezést háttérbe 
szorította, és megpróbálta elfelejteni, ez nem változtatja meg azt a 
szándékomat, hogy ez a javaslat megvalósuljon. És ezt kérem a Fidesz-
frakciótól, hogy ezt szavazza meg. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A képviselő indítványt a bizottságok nem vehetik 
le a napirendi pontjukról, kötelező megtárgyalniuk, tehát nekünk nem állt 
lehetőségünkben azt mondani, nem tárgyaljuk. A napirendi pontot 
fölvettük, és onnantól kezdve kötelező tárgyalni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Akkor viszont azt szeretném megkérdezni, hogy Besztercei képviselő urat 
tájékoztatta-e valaki erről a problémáról, hogy ez jogilag aggályos. Kaptál-
e ilyen tájékoztatást? Hát akkor valaki csak elbaszott valamit. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Hát, képviselő úr, azért ne haragudjon, minden jó korrekt kapcsolatunk 
ellenére azt kell, hogy mondjam, pont egy ilyen napirendnél ne tegyen 
ilyen megjegyzéseket. Amellett, hogy értettem, hogy mire célzott. A 
határozati javaslat vitáját lezárom. 
 
Aki támogatja a képviselői indítványt, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Besztercei Zsolt, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), tartózkodott 7 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Iván 
László, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné,Sztankovics László), 
nem szavazott 3 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Izsák Máté), távol lévő 1 fő 
(Gombos István) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

395/2018. (VI.21.) határozata 
Dr. Kálmán Andrásról, Dunaújváros Megyei Jogú Város volt polgármesteréről 

történő dunaújvárosi közterület – a Béke körút - átnevezésére 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem fogadta el Besztercei Zsolt 
képviselő azon képviselői indítványát, mely szerint a közgyűlés 2018. június 21-ei 
hatállyal nevezze át a dunaújvárosi Béke körutat - Dunaújváros Megyei Jogú Város 
volt polgármesteréről – Dr. Kálmán András körútra.  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A közgyűlés nem fogadta el a képviselői indítványt.  
 

39.  Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására Béke városrészi Közösségi 
Pont létrehozására – Hingyi László és Sztankovics László képviselők 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend szintén egy képviselői indítvány, Hingyi és 
Sztankovics képviselő urak indítványa. Béke városrészi Közösségi Pont 
létrehozása. Kérdezem, valamelyikőjük kívánja kiegészíteni a leírtakat. 
Köszönöm. 
 
Aki támogatja a képviselői indítványban foglaltakat, az igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

396/2018. (VI.21.) határozata 
képviselői indítvány megtárgyalására Békevárosrészi Közösségi Pont 

létrehozásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
az önkormányzati tulajdonban álló, dunaújvárosi, 730/40/A/42 hrsz.-ú, 
természetben a Dunaújváros, Szabadság út 30. földszintjén található 79 m2-es 
ingatlanában Békevárosrészi Közösségi Pontot kíván létrehozni. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

          a polgármester 
           - a határozat végrehajtásának előkészítéséért: 
          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

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

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelzett helyiség 

tisztasági festésére bruttó 150.000,- Ft-ot biztosít, a helyiség DVG Zrt. általi 
üzemeltetésére 43.800,- Ft + Áfa/hó összeget biztosít Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2018. évi költségvetés 5. melléklete 14. sor 
vagyonkezelési feladatok dologi kiadások előirányzat terhére, egyben felkéri a 
polgármester, hogy a határozat mellékleteként csatolt üzemeltetési szerződés 
módosítást és a DVG Zrt. által előkészített, a tisztasági festésre vonatkozó 
vállalkozási szerződést az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményének 
kikérését követően írja alá.  

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

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.) 
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40.  Javaslat a Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintésének elfogadására 
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

397/2018. (VI.21.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Helyi Esélyegyenlőségi Programja áttekintésének elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját helyben hagyja, azt megerősíti, 
és az eltelt időszak áttekintését elfogadja.  
 
41.  Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának 

jóváhagyására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának jóváhagyása. 
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Gombos István) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

398/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújváros Megyei Jogú Város Idősügyi Koncepciójának jóváhagyásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tekintettel az 
Országgyűlés 81/2009. (X.02.) OGY határozatában foglaltakra, az idősek 
tiszteletének, megbecsülésének és biztonságának elősegítése érdekében, továbbá, 
hogy az idősek és családjaik problémáira, élethelyzeteire reagálva hatékony 
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segítséget nyújtson a rászorulók számára, az igénybe vehető támogatások, a 
pénzbeli, természetbeni juttatások és személyes gondoskodást nyújtó ellátások 
közötti összhang megteremtésével Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Idősügyi Koncepcióját jóváhagyja. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
42. Javaslat Pintér Tamás országgyűlési képviselő megalapozatlan vádjainak 

visszautasítására 
Előadó:  a polgármester 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend, javaslat Pintér Tamás országgyűlési képviselő 
megalapozatlan vádjainak visszautasítására. Parancsoljon! Honnan tudja, 
hogy én bármit szeretnék mondani? Ön honnan tudja, hogy én szeretnék-
e valamit mondani? Itt egy határozati javaslat előttünk. Ha kíván szólni, 
akkor most tegye meg.  
 

Pintér Tamás országggyűlési képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Nos, elég nehéz így reagálni, hiszen a mostani napirendi pont, ami említi a 
nevemet, illetve hát az én nyilatkozatommal kapcsolatosan kíván 
ellenvetéssel élni elég hosszú cikkel kapcsolatban van, amelyet pár héttel 
ezelőtt tettem. Erről a napirendi pontról egyébként akkor értesültem, azon 
a napon, amikor a Fidesz-frakciónak egy volt képviselőjét három évre 
elítélték gyilkosságban való közreműködésért. És hát azért is 
meglepődtem, mert gondolom, hogy a városnak több olyan fontos ügye is 
van, amellyel kapcsolatosan egyébként ahogy ön is, polgármester úr, 
mondta, nem politikai vitákra van szükség, hanem arra, hogy egy valóban 
jól működő várost tudjanak önök irányítani. Úgyhogy én azért minden 
esetre azt gondolom, hogy azokat, amiket ott a cikkben elmondtam, 
nyilván szeretnék majd az ön meglátásaira is reagálni. Így amennyiben 
van vagy ön vagy bárki ezzel kapcsolatosan valamit aggályosnak tart, 
akkor kérem, legyen kedves elmondani, és én utána reagálok rá. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő Úr! Most legyen kedves mondani, mert még egyszer nem kap a 
mai közgyűlésen szót. Tehát most, ha véleménye van, akkor most legyen 
szíves elmondani. 
 

Pintér Tamás országggyűlési képviselő: 
 
Természetesen. Még egyszer, polgármester úr, a kutyakomédiát 
elkerülve, amelyet ön itt produkál, és polgármesterhez méltatlanul nem 
akarna szót adni nekem az elhangzott vádakra, amelyeket majd az 
utánam lévő felszólalásában tesz, én azt gondolom, hogy ez nemcsak 
hogy egy városvezetőhöz méltatlan, hanem az egész dunaújvárosi 
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közgyűléshez, illetve Dunaújváros lakosságához. Én azt gondolom 
egyébként, de hát, hogyha már ilyen nyílt teret adott a polgármester úr a 
felszólalási lehetőségemnek, akkor fölolvasom a cikket, és egyesével 
végigmegyünk. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő Úr! Meg fogom öntől vonni a szót. Tehát ezt ne tegye! Kíván 
még valamit érdemben hozzászólni? 
 

Pintér Tamás országggyűlési képviselő: 
 
Polgármester Úr! Természetesen!  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése. Ön vendégként van itt. 
És ezt a cikket nem fogja felolvasni, ezt tegye meg a Parlamentben. 
 

Pintér Tamás országggyűlési képviselő: 
 
Így van, és ezt a kutyakomédiát, amit az elmúlt percekben a közgyűlés 
előtt elhangzott vagy elmondott, én azt gondolom, hogy az önt 
megválasztó 6782 dunaújvárosi választópolgár nem erre jogosította fel 
önt. Engem a 12851 dunaújvárosi választópolgár viszont arra kért fel, 
hogy dunaújvárosi lakos arra kért fel, hogy mindenképpen reagáljak az 
önök felvetéseire, az önök által a várost építő dolgokra. Én ebbe 
természetesen továbbra is partner vagyok. Így amennyiben van 
valamilyen ellenvetése, azokra szívesen reagálok akár ennél a napirendi 
pontnál, akár a következő napirend utáni hozzászólásoknál, amelynél 
természetesen szeretnék majd akkor hozzászólni, hogyha nem ad szót 
ennel a napirendi pontnál. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ott sem fog, képviselő úr, mert az már más jellegű napirend. Szabó 
képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt 
Képviselő Úr! Én hallgattam itt önöket, és egyetlenegy gondolat jutott 
eszembe. Maguk ezt komolyan gondolják? Maguk tényleg a következő 
négy évben ezt akarják csinálni egymással? Ez fogja előre vinni a közös 
ügyeinket? Azt gondolom, hogy időről időre, szerintem egyébként nem. 
Azt gondolom, hogy időről időre ideje végiggondolni azt az embernek, 
hogy miért politizál, hogy miért vesz részt a politikában, és én azt 
szerintem Pintér képviselő úr most egy nagyon komoly kötelesség, nagyon 
komoly kötelességet és nagyon komoly lehetőséget kapott azzal, hogy 
megválasztották egyéni képviselőnek, amivel élnie kell. És azt gondolom, 
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hogy a város érdeke az, hogy ezt a város vezetésével együtt a város 
fejlődése érdekében tudja végezni a képviselői munkáját. Szerintem a 
politika az nem több mint szolgálat. A politika arról szól, hogy szolgáljuk 
közös ügyeinket. Van egy idézet, amit szeretnék önökkel megosztani. Ez 
Göncz Árpádtól származik, és szerintem kitűnően összefoglalja azt, hogy 
miért éri meg politikusnak lenni. És én arra kérem önöket, hogy ennek a 
szellemében folytassák majd ezt a beszélgetést. „Ha szolgálni kívánok 
valakit, azoknak kívánom szolgálni, akiknek szolgálójuk nincsen. A 
védteleneket. Kiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlők 
közötti egyenlőbbek világában nem jutott szó.” Szerintem ez kitűnően 
összefoglalja azt, hogy miért éri meg politikusnak lenni, hogy a mi 
munkánk valójában miről szól. Mert a szolgálatról és az alázatról szól, 
nem pedig arról, hogy ki ki ilyen politikai kardozást folytasson arról, hogy 
akkor ki fújhatja a passzátszelet, mert egy dolog biztos, hogy ebből a 
város nem fog győztesként kijönni. Mind önt, polgármester úr, mind önt, 
képviselő úr arra választották meg, hogy előrevigye a város ügyeit, hogy 
fejlessze ezt a várost, és hiszem, hogy ehhez önök között párbeszédre és 
együttműködésre van szükség. Ez szolgálja a város érdekeit. Ezért én azt 
szeretném kérni, hogy ne ilyen napirendi pontok, és ne ilyen párbeszédek 
uralják a következő négy évet, mert az biztos, hogy az nem fogja a város 
érdekeit szolgálni. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Abszolút egyetértek a Szabó 
képviselő úrral. Szerintem nem jó az az irány, ami itt elkezdődött az 
országgyűlési választások után. És hát vannak olyan esetek, ahol a békés 
megoldásnak vagyok a híve, ez mondjuk pont egy ilyen. Azt gondolom, 
hogy Dunaújvárosról és az itt élőkről van szó, úgyhogy én megkérem a 
városvezetést is, de megkérem Pintér Tamás képviselő urat is, hogy 
vizsgálják fölül ezekhez a feladatokhoz való hozzáállásukat. És szerintem 
valahonnan más oldalról kéne közelíteni ezt az együttműködést, mert hogy 
mondjam, nem szerencsés az, hogy egyik pillanatban elmondjuk azt itt a 
közgyűlésen, hogy egyébként független képviselőként kívánunk tenni a 
városért, másik pillanatban pedig olyan nyilatkozatok jelennek meg, ami 
esetleg a városvezetés számára bántó. Nem akarom a Pintér képviselő 
urat sem okítani, mert nincs is jogom hozzá, meg szerintem nem is szorul 
rá. Pontosan tudja, hogy mit csinál, és én támogatom is abban a 
tevékenységében, hogy ő a képviselői munkáját tisztességesen és 
normálisan ellássa, de ez a városvezetés együttműködése nélkül nem fog 
menni. A Pintér képviselő urat ez a körzet megválasztotta. Tehát ő ennek 
a körzetnek a képviselője, úgyhogy azt kérem a polgármester úrtól, hogy 
önök is vizsgálják fölül az álláspontjukat, és próbáljanak meg egyeztetni a 
Pintér képviselő úrral, hogy milyen ügyekben, és hogyan szeretnék, hogy 
szeressék vagy szeretnék, hogy képviselje ezt a várost, ezt a térséget. 
Mert azt gondolom, hogy így fogja szolgálni azt a választói akaratot, amit 
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itt az országgyűlési választokon a választópolgárok kifejtettek. Tehát nem 
jó ez az irány. Szerintem a Pintér képviselő úrnak nem itt van helye, 
hanem a Parlamentben, és sokkal szívesebben olvasnám egyébként a két 
közgyűlés közötti tájékozatóban azt, hogy önök miről egyeztettek, és mit 
sikerült elintézni. Mert ez tényleg kezd ilyen komédiává válni, ami itt zajlik 
ebben a közgyűlésben. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! A napirend vitáját lezárom. Két mondatot engedjenek 
meg nekem a határozati javaslat szavazása előtt. És akkor, akár mint 
magánszemély is mondhatom, amit ugye ritkán tesz az ember, de úgy is, 
mint a legnagyobb kormányzó párt városi elnöke, a Fidesz városi 
elnökeként és polgármesterként is, mi indikálta bennem, hogy egy ilyen 
határozati javaslat megfogalmazódjon, amely egyébként általános 
érvényű, nem egy büntető feljelentés elindításáról szól. Ez többet is 
említett, kettő, összesen kettő mondatot emelnék ki ebből a nagyinterjúból. 
Mert engedje meg, hogy én ennek a pártnak alapító tagja vagyok, 1988 
óta vagyok, az első száz alapító tagban vagyok az országban, mert erre 
rendkívül büszke vagyok. És ezt felelősséggel mondom, és a 
leghatározottabban visszautasítom, hogy polgármesterként én 
egyetlenegy forintot, fillért nem nyúltam le, és nem teszem a jövőben. És 
nem teszi a város vezetése, képviselő úr. A város nem esett el iparűzési 
adótól, sem azoktól az összegektől, melyeket az államnak kötelező 
megadnia minden településnek. Egy különbség van, ezeket nem fogják 
tudni lenyúlni. Ezt ön fogalmazza az interjúban. Ezt megkérem tisztelettel, 
a leghatározattabban visszautasítom ezt a mondatát. A másik, hogy a 
Modern Város Program, amely egyébként transzparens átlátható történet, 
pont ettől olyan bürokratikus hála Istennek, ami nem baj. Ön mondja, hogy 
a kormánypárti városvezetés mindent elkövet, és itt utal a forrás összegre 
az MVP Program kapcsán, hogy ezt az összeget zsebrevágja valamilyen 
formában, haveri cégeknek, kiszervezetett összegek ugye haveri 
cégeknek. Tisztelt Országgyűlési Képviselő Úr! Valamilyen, mindent 
elkövet, hogy zsebrevágja. Nem követünk el semmit, és nem követek el 
semmit, hogy a városvezetés ezt az összeget zsebrevágja. A 
legmélyebben, és ezt többször elmondtam Barta képviselő úrnak is, 
amikor nem volt jelen, ez a legmélyebben bánt, bánt, és sért engem, vagy 
ha önnek vonatkozó bizonyítékai vannak, a megfelelő hatóságoknál, 
ráadásul parlamenti mentelmi jogával élve, pontosan tudom, voltam 
parlamenti képviselő, hogy milyen jogosultsága van egy országgyűlési 
képviselőnek, járjon el ez ügyben. Parancsoljon! 
 

Pintér Tamás országgyűlési képviselő: 
 
Megtisztelt polgármester úr, hogy szót adott. Köszönöm szépen. Igazán 
nagylelkű. Természetesen nem célom az, hogy feljeletéssel éljek minden 
ilyen esetben, mert én azt gondolom, hogy ezeknek a forrásoknak a 
városlakókat kell szolgálnia. Éppen ezért mentem el egyéként, illetve 
fogok elmenni Oláh Gáborhoz, a közbeszerzési döntőbizottságnak, illetve 
az ezt irányító szervezetnek a vezetőjéhez. Éppen ezért voltam Gyűszű 
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Györgynél is ez ügyben egyeztetni, hogyan állnak itt a Modern Városokkal. 
Gyűrszű úrral egyeztettem az elmúlt héten is. És éppen ezért gondoltam 
azt, hogy ezeket az ügyeket egyébként nem feljelentéssel kell megoldani, 
hanem olyan háttér megbeszélésekkel, amelyben mindenképpen azt 
szeretném elérni, hogy a városlakókat, a várost ne érje kár. Ne érje kár 
azokért az eljárásokért, amelyet most már nagyon komolyan ezeknél a 
szerveknél, és nagyon komoly aggályok fogalmazódtak meg náluk is. Én 
természetesen partner szeretnék lenni az önök számára a következő 
időszakban is, és éppen ezért írtam önnek most már több mint egy 
hónappal ezelőtt is egy tárgyalást kezdeményező levelet, amelyben 
szeretném egyébként a várost segíteni, a városlakókat segíteni, mert 
egyébként én azt gondolom, hogy ezeket az ügyeket meg kell oldani, el 
kell intézni, és a városlakók érdekében kell felhasználni a forrásokat. Egy 
nagyon komoly háttéranyagot kaptam egyébként a módszeres 
folyamatoknak a feltárásáról. Természetesen ezek a bizonyítékok, ahogy 
ön is mondja, megvannak, amiket ön hiányolt. De én továbbra sem 
szeretnék feljelentést tenni. Amennyiben viszont önnek ez a szándéka, én 
állok elébe, mentelmi jogomról lemondva, természetesen ezek az ügyek 
kivizsgálását én is szorgalmazom akár a bíróság előtt is. Köszönöm 
szépen a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Önt nem fogja kiadni a Parlament, ezt pontosan tudja egyébként. Akkor az 
együttműködés jegyében viszont fogadja el, képviselő úr, hogy akkor ne 
romboljon, és segítsen építeni, de ne romboljon. Mert ezekkel a 
nyilatkozataival, és itt árnyaltan, de jól fogalmazott Pintér Attila képviselő 
úr, az ilyen jellegű nyilatkozataival nem kommunikációt és az építést, a 
közös együttműködést segíti, hanem rombol. 
 
Aki a határozati javaslatot támogatja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

399/2018. (VI.21.) határozata 
Pintér Tamás országgyűlési képviselő 

megalapozatlan vádjainak visszautasításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta az 
„Javaslat Pintér Tamás országgyűlési képviselő megalapozatlan vádjainak 
visszautasítására” című javaslatot. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése visszautasítja Pintér Tamás országgyűlési képviselőnek az Alfahír 
internetes portálon megjelent interjújában megfogalmazott, megalapozatlan 
vádjait.  
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatja Pintér Tamás 
országgyűlési képviselőt, hogy a megalapozatlan vádaskodás bűncselekmény, 
rágalmazásnak minősül. 

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

a kapcsolatot mindazon hatóságokkal (rendőrség, ügyészség), amelyek egy 
esetleges rágalmazási ügyben megindult büntető eljárásban hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkeznek.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a jegyző 
Határidő: 2018. szeptember 30. 

 
43. Javaslat a Duna-parti kilátó megvalósításával kapcsolatos döntések 

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

                    Kiss Árpád, a DAV Zrt. vezérigazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a sürgősségi indítványként felvett három napirendi pontra. Az 
első a Duna-parti kilátó megvalósításával kapcsolatos döntések 
meghozatala. Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! Ja, elnézést! 
 
I. határozati javaslat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

400/2018. (VI.21.) határozata 
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megkötött Megbízási Szerződés 

2. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 534/2017. (VIII.03.) határozata 

szerint Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. 08.17-én 
Megbízási Szerződést kötött a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel. A megkötött 
szerződést Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 783/2017. (XII.14.) 
határozata alapján módosította. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 
1. pontban megnevezett Megbízási Szerződés 2. számú, jelen határozati 
javaslat mellékletében szereplő módosító szerződés aláírására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megkötésére: 2018. július 13-ig 
                 - a határozat közlésére: 2018. július 02-ig 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
401/2018. (VI.21.) határozata 

a DAV Zrt.-vel megkötött Vállalkozási Szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséről 

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

lebonyolításában - közbeszerzési eljárás során - Vállalkozási Szerződést kötött 
a DAV Zrt.-vel 2018.02.21-én a „Duna-parti kilátó építése” tárgyában nettó 
56.287.578,- Ft vállalkozási díjért, a munkaterület átadásától számított 90 
napos vállalási határidővel. 

 
2.  A DAV Zrt. jelezte, hogy megkötött vállalkozási szerződés műszaki tartalma 

nem valósítható meg az elvárt minőségben, ezért kezdeményezte a szerződés 
felbontását. A DAV Zrt. részére a nettó 56.287.578,- Ft vállalkozási díjból 5%, 
azaz nettó 2.814.379,- Ft (fordított áfás) előleg került kifizetésre. A vállalkozó az 
alapozási munkákat elkészítette. Az elvégzett munka értéke az előleg 
kifizetésén felül nettó 1.000.000,- Ft (fordított áfa) követelése van Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata felé.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2. pontban 

megfogalmazottakat, és a jelen határozati javaslat mellékletét képező 
megszüntető szerződés tervezetet elfogadja, az abban foglaltakkal egyet ért, és 
egyben felhatalmazza a polgármestert a megszüntető szerződés aláírására. 

 
4.  A 2. pontban szereplő nettó 1.000.000,- Ft (fordított áfás) követelés 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi 
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költségvetésében, a 7.a melléklet Városfejlesztési-rendezés feladat alcím alatt, 
1.8. Felső Dunaparti Kilátó kialakítása projekt során rendelkezése áll. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megszüntetésére: 2018. július 13-ig 
                - a határozat közlésére: 2018. július 02-ig 

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

És III. határozati javaslat! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

402/2018. (VI.21.) határozata 
a DVG Zrt.-vel megkötendő Vállalkozási Szerződésről 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja azt a célt, hogy a DAV Zrt.-vel 
megkötött Vállalkozási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését 
követően, és a közbeszerzési eljárás lezárását követően, legkorábban 2018. 
augusztus 15-én a „Duna-parti kilátó építése” tárgyában, a beruházás megvalósítás 
érdekében a DVG Zrt.-vel, mint 100%-ban önkormányzati tulajdonú céggel köt 
vállalkozási szerződést, jelen határozati javaslat mellékletét képező tartalommal. A 
szerződés tárgya kiterjed az engedélyezési és kiviteli tervek módosítására, 
gyártmánytervek elkészítésére és magáról a kivitelezésre, nettó 52.473.199,- Ft 
keretösszegben, mely Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi 
költségvetésében, a 7.a melléklet Városfejlesztési-rendezés feladat alcím alatt, 1.8. 
Felső Dunaparti Kilátó kialakítása projekt során rendelkezésre áll. 
 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
         a polgármester 
       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: - a szerződés megkötésére: az 1. pontban hivatkozott DAV Zrt.-vel történő 
                   szerződés megszüntetését követően és a közbeszerzési eljárás 
                   lezárását követően, legkorábban 2018. augusztus 15-én 

       - a határozat közlésére: 2018. július 02-ig 
 

 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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44. Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződés módosítására irányuló 
kérelmének elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Juhász Péter és Szántó Ákos, a Kavics-Ker Kft. ügyvezetői 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Kavics-Ker Kft. kérelme. Felhívom szíves figyelmüket, hogy egy „A” és egy 
„B” határozati javaslat van előttünk. 
 
A „B” változatról döntünk először! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

403/2018. (VI.21.) határozata 
a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződés módosítására irányuló 

kérelmének elfogadására 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kavics-Ker Kft. között, 2008. február 18-án 
aláírt bérleti szerződésben foglalt bérelt területnagyság 21.030 m2-ről módosuljon 
16.910 m2-re, megállapítja, hogy így a jelenlegi bérleti díj (859.158,- Ft/hó) lecsökken 
690.492,- Ft/hó bérleti díjra – mellyel kapcsolatosan megállapítja, hogy nincs Áfa 
tartalom, a Költségvetési és Pénzügyi Osztály álláspontja alapján -, egyben 
felhatalmazza a polgármestert a határozat közlésére és a határozat mellékleteként 
csatolt bérleti szerződésmódosítás aláírására. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2018. július 16. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
45. Javaslat a Dunaújváros, Városháza B szárny földszinti kávézó 

hasznosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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A városházi kávézó hasznosítására kiírandó pályázat anyaga van előttünk. 
 
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, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 2 fő (Barta Endre, Besztercei Zsolt), távol lévő 1 fő (Gombos István) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

404/2018. (VI.21.) határozata 
a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó hasznosítására 

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

bérbe kívánja adni a Dunaújvárosi Városháza B szárny földszinti Kávézót 4 év 
határozott időtartamra a határozat mellékletét képező pályázati kiírás alapján. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

pályázati kiírásnak a Dunaújváros című lapban, valamint a honlapon való 
megjelentetéséhez szükséges intézkedések megtételére, továbbá 
felhatalmazza a pályázat gazdasági és területfejlesztési bizottság általi 
értékelését követően a legelőnyösebb ajánlat kiválasztására, és a nyertes 
pályázóval történő szerződéskötésre az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 
állásfoglalását követően. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: a határozat közlését követő 
                8 napon belül  

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk interpellációnak nem minősülő kérdésekre. Ami olyan jellegű, 
legyenek kedvesek feltenni, egyébként legyenek szívesek a polgármesteri 
hivatal különböző szakigazgatási szerveit megkeresni kérdéseikkel. 
Lőrinczi képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Átadnám az ülés vezetését Nagy Zoltánné korelnök asszonynak. 
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 (Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 11:02 órakor Nagy Zoltánné 
képviselőnek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
Lőrinczi Konrád képviselő: 

 
Köszönöm a szót, Polgármester Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt 
Közgyűlés! Néhány körzeti probléma, amelyet vagy közgyűlés, vagy 
fogadóórámon jutattak el hozzám, illetve melyet interneten keresztül vagy 
telefonon említettek nekem. Az egyik probléma, most jó néhány padjavítás 
jött össze, úgyhogy ezeket egyszerre sorolnám fel. Padjavítást kérnék a 
Vigadó utca 18. szám előtt, illetve a Batsányi utca 25. és 27. lépcsőházak 
mögött. Itt ezen a részen három pad az, amit javítani kellene, illetve a 
három közül az egyik, az meg is van süllyedve, úgyhogy ennek a szintre 
hozását is szeretném kérni. A Felső Duna-parti sétányon volt egy pályázati 
forrásból végrehajtott munkálat, amely során a padokat, szemeteskukákat 
is érintette a beruházás. Tehát ezek ki lettek szedve, viszont a 
visszahelyezés során a padoknak az ülőfelülete, háttámlája nem lett 
visszahelyezve. Egy konkrét helyszínt említenék, ahonnan a bejelentés 
érkezett. A Batsányi 39. lépcsőház magasságában. De úgy tudom, hogy 
ez a munkálatok teljes hosszában a padok pótlásra szorulnak, illetve a 
szükség esetén a szemeteskukákat is kérném megvizsgálni és pótolni. 
Köszönöm. Illetve felmerült a Máltai Játszótér, az Október 23. téri Máltai 
üzemeltetésben, Máltai Szeretetszolgálat által üzemeltetésben lévő 
játszótér meghosszabbított nyitva tartása. Én örömmel üdvözlöm, hogy 
júliusban már este nyolc óráig lesz nyitva. A múlt évben gyakorlatilag azt 
már sikerült elérni, hogy múlt évben már 19,00 óráig tartott nyitva, 
úgyhogy ez a 20,00 órás nyitva tartás, 20,00 óráig tartó nyitva tartás, ez 
mindenképpen jó hír. Virágládák elhelyezését szeretnék kérni a Babits 
utca 12.,14. és 16. lépcsőházak előtt. Mindösszesen öt darab új virágláda 
kihelyezését szeretném kérni. A konkrét típust el fogom juttatni email-ben 
a hivatalhoz, amelyet a lakosság szemrevételezett, és szimpatikusnak 
talált. A padoknak, a meglévő padoknak a cseréjét szeretném kérni a 
Babits utca 8., 10., 12., 14. és 16. előtt. Elviekben ebben már történt 
intézkedés a következő témában, de a biztonság kedvéért ismételten 
megemlíteném. A kukáknak a rögzítését, pótlását kértem a Martinovics 
utca 2. és 34. között, illetve a Vigadó utca 2. és 18. között. Elviekben a 
DVG már tud róla, és intézkedik, de a lakosság megnyugtatása érdekében 
említeném ezt meg ismételten, hogy ebben elviekben folyik az intézkedés. 
Közterületen található, ugyan nem körzetbeli kérdés, de közterületen 
található kitört, betört kirakatok kérdésében kértem jegyző asszony 
segítségét, és ebben kérnék majd tájékoztatatást, hogy akkor sikerül-e 
ezeknek a balesetveszélyes köztéri kirakatoknak az ügyét rendezni. Illetve 
még egy dologra hívnám fel a figyelmet, hogy ez ügyben is lakossági 
kérés érkezett, hogy a szúnyogirtásra kellene jobban odafigyelnünk. 
Ugyan tudom, hogy ez országos intézkedés is történik, de amennyiben 
szükséges, erre helyben is figyeljünk oda. Illetve még egy kérés, hogy a 
játszótereken, Erkel kertben, Batsányi utca 57.-nél, a Batsányi 7.-nél, 
illetve az Október 23. téren a játszótéri homokozókban a homok 
felfrissítésére, cseréjére, vagy ha erre nincs lehetőség, akkor felásására 
kérném még, hogy figyeljünk oda. Köszönöm szépen a figyelmet. 
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Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Cserni Béla képviselő úrnak adom meg a szót. 
 

Cserni Béla képviselő: 
 
Köszönöm a szót, képviselő asszony. Tisztelt Közgyűlés! Hát, én is 
először a Martinovics utcai sajnálatos tűzeset kapcsán szólnék. Én ugye a 
tűzesetnek a napján voltam kint, és néztem a helyzetet, ajánlottam fel 
segítségemet az ott lakóknak. Bízom benne, hogy minél előbb a 
biztosítótársaságok majd rendezni fogják azokat a károkat, ami történt a 
lakásokban. Itt ugye az oltás kapcsán, jártam az alatta lévő lakásban is, 
teljesen elázott minden. Úgyhogy igyekeztek kiszárítani. Egynek nagyon 
örülök, hogy ugye a vélelmezhető tüzet okozó félen kívül más személyi 
sérülés nem történt. Ezt nagyon fontosnak tartom. Ugye ázott, miután 
átszellőztették, a lakók vissza tudtak költözni, és meg tudták kezdeni a 
saját dolgaiknak a rendbetételét. Ezen kívül néhány olyan dolgot 
szeretnék mondani, ami fogadóórán hangzott el. Itt ennél a Martinovics 
utcai sajnálatos helyzetbe került ház ugye pont most lett leszigetelve, itt 
kérnék a lakók, hogy arra figyeljen oda a hivatal majd, hogy miután 
levonult a munkát végző cég a parkból, rengeteg alkalommal felálltak 
személygépjárműveikkel oda a parkosítás visszarendezése, füvesítés 
helyreállítás az megtörténjék, mert a lakók nem szeretnék, hogy a sérült 
földfelületet kelljen nézniük a jövőben. Ezen kívül szeretnék kérni egy-egy 
kutyafuttást tiltó tábla kihelyezését itt a Martinovics utcai játszótérnek mind 
a baloldali, tehát a 23., illetőleg a 17. előtt lévő szakaszához is, illetőleg a 
25. mellett az imént említett bokrosban annyira elszaporodott a szúnyog 
és a levéltetű, hogy itt kérnék a lakók, hogy egy külön irtást, hogyha lehet, 
iktassanak be. Emellett ugye volt a múlt héten hatalmas vihar, rengeteg 
faág kupacot összepakoltak a lakók a Római 18.-nál, illetve a 32/A-nál is 
van olyan fakupac, amit el kellene szállítani. Aztán a Domanovszky téri 
játszótér mellett egy két raklap árválkodik, ezt kérném elszállítani. Illetőleg 
a víztoronynál lévő parkolónál elhelyezett trafóház oldalához több 
autóalkatrészt is kihelyeztek, ilyen belső elemeket, ezeket, mint illegális 
hulladékot kérném, hogy szállítsák el. Illetőleg még a Gárdonyi iskola és a 
Martinovics utca 27.-35. mögött a Gárdonyi iskola kerítése mentén olyan, 
mint hogyha kimaradna mindig a fűkaszálás, gaz levágása. Kérném ennek 
a megoldását, hogy itt a ház mögötti járda esőelvezető csatorna és a 
Gárdonyi kerítés melletti szakasz, ahol beszélek, illetőleg eszméletlenül 
sok fa dőlt ki a kerítés tövéből, ami ennek az állagát is veszélyezteti, 
ezeknek a fáknak a kivágását is kérném. És akkor még azt kérném, hogy 
azokat a padkihelyezéseket, hogyha megjöttek, és végre össze vannak 
szerelve a padok, amiket egyezettünk az osztállyal, azok történjenek meg 
most már minél előbb. Köszönöm szépen. Ja, és még a tűzeset kapcsán 
hadd nevezzek meg egy szereplőt, ugye aki a mentésben azonnal 
segédkezett. Én is javaslom a kitüntetésüket. Egyébként őt Folmeg 
Zoltánnak hívják, és ugye a kórházban dolgozik, és egyébként a fönti lakó. 
Nagyon köszönöm a szót. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
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Köszönöm a szót. Tóth Kálmán képviselő úrnak adom meg a szót. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Sajnos kiment a polgármester úr, pedig neki is szerettem volna. Képviselő 
asszony! Pár dolgot szeretnék fölvetni, ami azzal kapcsolatos, hogy ebben 
a teremben még két széket az asztalok köré oda kéne rakni az 
országgyűlési képviselőnek, Pintér Tamásnak és Galambos Dénesnek is 
úgy gondolom, itt van a helye mellettünk, hogyha már ilyen komoly 
feladatot kapott, hogy nyugodtan itt, ebben a teremben mind a ketten 
megkaphatnák azt a tiszteletet, hogy az asztal mellett itt ülhetnének. Ugye 
az egyik országgyűlési képviselőnk, és a másik meg nagyon komoly 
feladatot kapott a miniszterelnök úrtól. És azt gondolom, hogy azért ezt 
meg lehetne tenni. Amit a jegyző asszonytól szeretnék kérni, én, mint 
önkormányzati képviselő azzal a kéréssel fordulok önhöz, jegyző asszony, 
hogy van-e a megyei jogú városok között olyan város, ahol a képviselők 
eldönthetik, hogy az adott körzetükben lévő pénzeszközöket hogyan 
osszák el. Ezután szeretnék majd érdeklődni. Erről majd egy képviselői 
indítványt szeretnék benyújtani. Köszönöm szépen. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Hingyi Lászlónak adom meg a szót. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Szeretném kérni lakossági igény alapján a Pentelei 
Molnár János út egyirányúsítását föntről lefele. Felújították az utat, elég 
keskeny lett, és nagyon nehéz a közlekedés. Az ott lakók kérik, hogy 
valamelyik irányból. Ők föntről szeretnék lefele, hogyha egyirányúsítva 
lenne. Azon kívül ugyanilyen probléma van az Üdülő sorról a Barsi Dénes 
fele. Ugye föntről egyirányú. Elég hosszú ez az utca, és az alsó négy 
családi házban lakó emberek kérik, hogy amennyiben lehetne őket 
mentesíteni, legalább egy szakasznak, hogy ők alul tudják megközelíteni a 
házukat. Erre kérném, hogyha kell, akkor a rendőrséggel együtt egy 
bejárást tartsunk, hogy milyen szinten lehetne ezt megoldani. Azon kívül 
szeretném kérni a Tavasz utca mögötti játszótéren nincsenek szemetesek, 
ezt a facebook oldalra is feltették. Tehát szeretném, hogyha ezt 
megvizsgálnák, és amennyiben lehet, oda szemeteseket kihelyezni. 
Szeretném kérni a Táborállás utca végén ugye elég keskeny az út, ezt 
minden évben szoktam kérni a bozótnyírást, mert szinte már 
személyautóval sem lehet elmenni. Sajnos egy ott lakónak egy ilyen nagy 
cserjés kerítéshálózata van, ami állandóan benő, és elfelejti visszavágni. 
Tehát ezeket szeretném, hogyha meglenne. Illetve most ezelőtt pár éve 
még a Horváth Tibor ugye ültette a Szalki-szigeten, az Üdülősor elején, új 
fák lettek ültetve, az ott lakók már többször jelezték nekem, hogy ezeket a 
nyárfákat szeretnék, hogyha kivágnák, mert a fák se tudnak nőni ezeknek 
az árnyékában. És nagyon befolyásolják a kertjük, illetve a konyhakertjük, 
a virágoskertjük ezeknek a nyárfának a termése, szinte telefújja az egész 
kertet, és nem tudják kitakarítani. Tehát ezért indokolt lenne azoknak a 
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fáknak a kivágása, mivel köztudott, hogy ott vannak az új fák, hogy azok is 
jobban tudjanak terebélyesedni. Szintén szeretném kérni a Százlábú 
hídnál, a fedett buszmegállónál a pentelei rész fele, a padnak a felső 
támlája már régóta nincs kicserélve. Ezt is kértem már, hogy ott, ha 
leülnek az idősebbek, hátradőlnek, és nekiesnek úgymond az 
üvegtáblának. És szeretném, hogyha ez a támla ki lenne cserélve. Azon 
kívül az Ipari Parkban ugye volt ott egy büfé kocsi a Hullám-Packnak a 
telephelyén. Úgy tudom, ebben az évben nem is nyitott ki a vállalkozó. És 
mindig ott szerencsétlenkedik ez a büfé kocsi. Szeretném kérni a 
tulajdonost, amennyiben lehetne, ő fölvállalja a külső terület ugyan nem az 
övé, de ő a fűnyírástól kezdve mindent, csak elég csúnya látvány ez a 
büfé kocsi. Hogyha ezt onnan elszállíttatná a tulajdonos. Ezen kívül 
szeretném még kérni a Viola utca 1. szám előtti esővíz elvezető csatorna 
beszakadt a kapujárat előtt. Ennek a javítását. Itt szintén a Viola utca 10. 
szám előtt lévő villanyoszlop nem világít, a lámpáknak a cseréjét kérném. 
Köszönöm szépen a szót. 
 

Nagy Zoltánné képviselő: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Egyéb észrevétel és hozzászólás hiányában a 
nyílt ülést berekesztem. 5 perc szünetet adok. 
 

(Besztercei Zsolt képviselő 11,04 órakor távozott az ülésteremből.) 
 
(Szabó Zsolt képviselő 11,10 órakor távozott az ülésteremből.) 
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