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1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Gombos István          alpolgármester 
3. Nagy Zoltánné  képviselő 
4. Pintér Attila  képviselő 
5. Szabó Zsolt képviselő 
 
 
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
Prajdáné Kustán Erzsébet intézményigazgatási vezető ügyintéző 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Petrovickijné dr. Angerer 
Ildikó 

környezetvédelmi vezető ügyintéző 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 
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2 
 

Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a rendkívüli nyílt 
ülést megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 9 fő, így a testület 
határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének augusztus 9-ei rendkívüli ülését megnyitom. Megállapítom, 
hogy az ülés határozatképességét. Igazolt távol levő Gombos 
alpolgármester úr, dr. Ragó Pál alpolgármester úr, Szepesi alpolgármester 
úr, Nagy Zoltánné képviselő asszony, illetve Besztercei képviselő úr. A 
többi jelen nem lévő képviselőről nincs információm. Szeretném a tisztelt 
dunaújvárosi közvéleményt tájékoztatni, hogy rendeletünk értelmében 
augusztus 31-ig van lehetőség minden dunaújvárosi polgárnak 
Dunaújvárosért Díjra jelölést megtenni. A Dunaújvárosért Díjra jelölhető 
magánszemély, és jelölhető közösség. Olyan magánszemély, illetve 
közösség, amely a maga területén, szakterületén, legyen az kultúra, 
oktatás, sport, bármilyen egészségügyi, szociális jellegű, vagy éppen 
közösségi jellegű tevékenység, amelyet Dunaújváros érdekében több 
évtizeden át magas fokon, minőségben kifejtett az illető vagy illetők. A 
polgármesteri titkárságra adható le augusztus 31-ig a Dunaújvárosért Díjra 
jelölés, illetve jelölések, és a szeptemberi közgyűlés fog a jelöltről, 
jelöltekről, a Dunaújvárosért Díj adományozásáról dönteni. Tisztelt 
Közgyűlés! A rendkívüli ülésen csak azok a napirendi pontok 
tárgyalhatóak, amelyek a meghívóban szerepeltek, illetve, ha és 
amennyiben a megadott bizottságok, a megfelelő bizottságok 
véleményezték ezen napirendi pontokat. Kérdezném Hingyi László 
frakcióvezető urat, hogy a gazdasági bizottság véleményezte-e azon 
napirendi pontokat, amelyeket véleményeznie kellett. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A gazdasági és pénzügyi bizottság 
együttesen tárgyalta, és mindegyik napirendi pontot támogatta.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Ezt akkor úgymond betudjuk a pénzügyi bizottság távol lévő 
elnöke helyetti véleménynek is. Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő urat 
kérdezem, hogy az ügyrendi bizottság tárgyalta-e. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 

Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Az ügyrendi, jogi bizottság tárgyalta a 
napirendi pontokat, és egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak 
találta. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Markóth Béla osztályvezető urat kérdezem a távol lévő 
bizottsági elnök helyett, hogy a városüzemeltetési bizottság tárgyalta-e a 
szükséges napirendi pontokat. 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A városüzemeltetési 
bizottság tárgyalta azt az egy pontot, amelyet kellett neki. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. 
 
Legyenek kedvesek meghívott vendégeink számára tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülésre meghívott személyek 
számára tanácskozási jogot – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Sztankovics László, 
Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Lőrinczi Konrád), távol lévő (Besztercei Zsolt, 
Cserni Béla, Gombos István, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt) – biztosított 
és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

437/2018. (VIII.09.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli nyílt ülésén 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. augusztus 9-ei rendkívüli nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek Forgó Krisztina kolleganő számára a 
jegyzőkönyvvezetés jogát megadni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 6 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, 
Gombos István, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
438/2018. (VIII.09.) határozata 

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

Legyenek kedvesek a zárt ülés egyetlenegy napirendi pontjáról dönteni! 
Ez a Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére tagi kölcsön biztosítását 
megcélzó napirendi pont, melynek a nyílt ülésen való tárgyalása az 
önkormányzat gazdasági érdekeit sérthetné, sértené. 
 
Így legyenek kedvesek a zárt ülés elrendeléséről dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli zárt ülés napirendi pontját – mellette 
szavazott 9 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 6 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

439/2018. (VIII.09.) határozata 
a rendkívüli zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. augusztus 9-ei rendkívüli zárt 
ülés napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek Nyakacska úr részére a zárt ülésen tárgyalási jogot 
biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli zárt ülésre meghívott személynek 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 6 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, 
Gombos István, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt) – biztosított és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
440/2018. (VIII.09.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés rendkívüli zárt ülésén 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. augusztus 9-ei rendkívüli zárt 
ülésére meghívott személynek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És legyenek kedvesek szintén jegyzőkönyvvezetőt választani a zárt ülés 
egy napirendi pontjához! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – 
mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák 
Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
távol lévő 6 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

441/2018. (VIII.09.) határozata 
a közgyűlés rendkívüli zárt ülése jegyzőkönyvvezetőjének személyéről 

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

És aljegyző úr jelezte, hogy elfelejtettem szavaztatni a nyílt ülés teljes 
tárgysorozatáról. 
 
Erről legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjait – mellette 
szavazott 9 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, 
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol 
lévő 6 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, 
Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
442/2018. (VIII.09.) határozata 

a rendkívüli nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. augusztus 9-ei rendkívüli nyílt 
ülés napirendjét elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó gépjármű 
beszerzés nem elszámolható költségeinek saját forrásból való finanszírozására 

 
2. Javaslat Dunaújváros Radari Sporttelepén betörésvédelmi, vagyonvédelmi és 

térfigyelési rendszer kiépítésére 
 
3. Javaslat a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó DVG Zrt. általi 

üzemeltetésére 
 
4. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával 

kapcsolatosan a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. bevonásával bekért biztosító 
társaságok ajánlatainak értékelésére 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 425/2018. (VII.12.) 

határozata módosítására – Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő 
bizottsági tagok jelölése 

 
6. Javaslat az Élményfürdő használatára vonatkozó támogatási és koncessziós 

szerződések módosítására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők: 
 
N a p i r e n d: 
 
Nyílt ülés:  
 
1. Javaslat a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó gépjármű 
beszerzés nem elszámolható költségeinek saját forrásból való finanszírozására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
2. Javaslat Dunaújváros Radari Sporttelepén betörésvédelmi, vagyonvédelmi és 

térfigyelési rendszer kiépítésére 
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 
 
3. Javaslat a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó DVG Zrt. általi 

üzemeltetésére 
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
 
4. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és felelősségbiztosításával 

kapcsolatosan a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. bevonásával bekért biztosító 
társaságok ajánlatainak értékelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                  a pénzügyi bizottság elnöke 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 425/2018. (VII.12.) 

határozata módosítására – Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő 
bizottsági tagok jelölése 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                  a pénzügyi bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
6. Javaslat az Élményfürdő használatára vonatkozó támogatási és koncessziós 

szerződések módosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 

                  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
Zárt ülés:  
 
Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 
 
1. Javaslat a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 „Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
gépjármű beszerzés nem elszámolható költségeinek saját forrásból való 
finanszírozására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Rátérünk a nyílt ülés első napirendi pontjára, egy TOP-os pályázat, 
szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése című pályázathoz 
kapcsolódó gépjármű beszerzés nem elszámolható költségeinek saját 
forrásból való finanszírozására című napirendre. Hozzászólás hiányában, 
aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 6 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

443/2018. (VIII.09.) határozata 
 a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 “Szociális alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó 
gépjármű beszerzés nem elszámolható költségeinek saját forrásból való 

finanszírozásáról 
 

1.)  A TOP-6.6.2.-15-DU1-2016-00001 projekt kapcsán a Procar Kft. és 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött adásvételi 
szerződés 1.2.1. pontja szerinti gépjármű vételár, azaz 9.666.700,- Ft, míg az 
1.2.2. pontjában foglalt 135.000,- Ft regisztrációs adó, illetve a 1.2.3. pontjában 
rögzített 108.500,- Ft forgalomba helyezési költség, tehát összesen 9.910.200,- 
Ft fizetendő összeg szerepel.  

 
2.) A Magyar Államkincstár a TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 projektben 

beszerzendő kisbusszal kapcsolatban 135.000,- Ft regisztrációs adót, valamint 
108.500,- Ft forgalomba helyezési költséget, tehát mindösszesen 243.500,- Ft 
nem elszámolható költséget állapított meg. Így a teljes vételárból,  vagyis a 
9.910.200,- Ft-ból, csak 9.666.700,- Ft áll rendelkezésre a pályázati összegből.  

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

TOP-6.6.2-15-DU1-2016-00001 számon regisztrált “Szociális 
alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című projekt 
projektfejlesztési szakaszt lezáró 6. sz. módosítás kérelemhez a beszerzendő 
gépjárművel kapcsolatban a 135.000,- Ft regisztrációs adó, valamint 108.500,- 
Ft forgalomba helyezési költség saját forrásból való finanszírozását. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. és 2. pontban szereplő 
kötelezettségvállalására a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete biztosít 243.500,- Ft fedezetet: az 
„5.melléklet/23.3. TOP Programok/3 dologi kiadások” előirányzat soráról.  

 
Felelős:  - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: a polgármester 

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

                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő:  az adásvételi szerződés 1.4.4. pontja szerint 

 
2. Javaslat Dunaújváros Radari Sporttelepén betörésvédelmi, 

vagyonvédelmi és térfigyelési rendszer kiépítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Második napirendi pont. Örömmel tájékoztatom önöket, hogy a DVG Zrt. 
kivitelezésében elkészült a Radari Sporttelep felújítása. Ennek ünnepélyes 
átadására szeptember első hetében, a tanév első hetében fog sor kerülni. 
Képviselő-társaim erre meghívást fognak kapni. Most viszont döntenünk 
kell betörésvédelmi rendszer kiépítéséről a DVG vonatkozásában. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Barta Endre, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Cserna Gábor), távol lévő 6 
fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

444/2018. (VIII.09.) határozata 
 Dunaújváros Radari Sporttelepén betörésvédelmi, vagyonvédelmi és 

térfigyelési rendszer kiépítéséről 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja, hogy a Radari 
Sporttelepen betörésvédelmi, vagyonvédelmi és térfigyelési rendszer kiépítési 
munkáira vállalkozási szerződést kíván kötni a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt.-vel, bruttó 7.352.736,- Ft összegben. 

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

Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló rendelet 5b. melléklet „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” 
felhalmozási céltartalék előirányzat sorából átcsoportosítás útján biztosítható. 
Az átcsoportosított összeg a 2018. évi költségvetési rendelet 7a. mellékletében 
a „Radari Sporttelep biztonsági rendszer kiépítése” új soron kerüljön rögzítésre. 

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

hogy a határozat 1. pontjában szereplő feladat vonatkozásában a határozat 
mellékletét képező vállalkozási szerződést a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő 
Zrt.-vel írja alá. 

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. augusztus 24. 
 
4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2. pontban foglaltaknak megfelelően a 
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2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításánál vegye 
figyelembe. 

 
Felelős: - a költségvetés módosításának előkészítéséért: 

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

Határidő:  a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
3. Javaslat a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó DVG Zrt. 

általi üzemeltetésére 
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: 
 

Városháza B szárny földszinti kávézó. Ugye a megadott határidőig 
pályázat nem érkezett a kávézó üzemeltetésére, ezért dönteni kell az 
üzemeltetésről. Indítványoznám, hogy a DVG kereskedelmi és vendéglátó 
ipari ágazata működtesse 2018. december 31-ig első körben úgy, hogy 
minden bevétel, minden termelési bevétel, illetve rezsiköltség a DVG Zrt.-t 
terheli 2018. december 31-ig. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Cserna Gábor, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, 
Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 6 fő 
(Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Gombos István, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó 
Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

445/2018. (VIII.09.) határozata 
a Dunaújváros Városháza B szárny földszinti Kávézó 

DVG Zrt. általi üzemeltetéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros Városháza B 

szárny földszinti Kávézó hasznosítására kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja, tekintettel arra, hogy a pályázati kiírásra nem érkezett pályázat. 

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

hivatkozott Kávézó üzemeltetésével a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t 
bízza meg 2018. augusztus 15. napjától 2018. december 31. napjáig azzal, 
hogy a társaságot illeti az üzemeltetésből származó bevétel és terheli az 
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ingatlan fenntartásának rezsi költsége. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése utasítja a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályt a 
rezsi költség kalkuláció elkészítésre. 

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

vezérigazgatóját jelen határozat 2. pontjában foglaltak szerinti üzemeltetési 
szerződés elkészítésére, egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                          a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 
        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
        a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

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

               - az üzemeltetési szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És kérem is ügyvéd urat, a cég jogi képviselőjét, a távol lévő Mádai 
vezérigazgató úr helyett, hogy tegyenek meg mindent lehetőség szerint az 
eredményes működtetéshez. Én nagyon büszke vagyok arra, és legyünk 
is arra büszkék, hogy a felújított Városháza téren tényleg egy minőségi 
vendéglátó egység nyílhat, és kérem, hogy ezt becsülettel, tisztességgel 
vezesse, üzemeltesse egész pontosan a vagyonkezelő cégünk. 
 

4. Javaslat a Dunaújváros MJV Önkormányzata vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatosan a Hungarikum Biztosítási Alkusz 
Kft. bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatainak értékelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Meghívott:  Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont önkormányzatunk vagyon- és 
felelősségbiztosításával kapcsolatos Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 
bevonásával ajánlatok értékelésére. Felhívom szíves figyelmüket, hogy 
egy új határozati javaslatot kaptak az ülés elején, erről fogunk dönteni. 
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

446/2018. (VIII. 09.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyon- és 

felelősségbiztosításával kapcsolatosan, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. 
bevonásával bekért biztosító társaságok ajánlatainak értékeléséről, és 

a legjobb ajánlat elfogadásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. szeptember 30-án lejáró 
és 2018. október 01-től szükséges új, az önkormányzati vagyon biztosítás, 
valamint munkáltatói és tevékenységi felelősségbiztosítási alábbi ajánlatokat 
megismerte: 

 
 CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt. 10.363.175,- Ft/év 
 UNIQA Biztosító Zrt. 13.717.304,- Ft/év 
 Groupama Biztosító Zrt. 10.439.279,- Ft/év 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy 

jelenleg a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-vel van 
szerződése az önkormányzatnak és arról, hogy a 2018/2019-es biztosítási évre 
nem köthető biztosítási szerződés a jelenlegi biztosítóval, tekintettel arra, hogy 
a biztosítási díj együttes összege az egymást követő két évben meghaladná a 
15 millió forintos közbeszerzési értékhatárt. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz – figyelemmel jelen 

határozat 1. és 2. pontjaiban foglaltakra – hogy a Groupama Biztosító Zrt. 
vagyon- és felelősségbiztosítási ajánlatát fogadja el, azzal, hogy éves díjfizetés 
történik, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a Hungarikum Biztosítási 
Alkusz Kft. által elkészített ajánlatot írja alá. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  

                           a polgármester 
                         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                           a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. ügyvezetője 
                         - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:  
                           a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

                              - a biztosítási ajánlat aláírására: a határozat meghozatalától számított 
                                15 napon belül 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 425/2018. (VII.12.) 

határozata módosítására – Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
felügyelő bizottsági tagok jelölése 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

                   a pénzügyi bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Meghívott:  Kozik Árpád, az Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
 ügyvezető igazgatója 

 
(Cserni Béla képviselő 9:08 órakor megérkezett az ülésterembe.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő bizottsági tagok. 
Háromfős a felügyelő bizottság, egyet maga a cég biztosít munkavállalói 
oldalról. Indítványozom Tóth Kálmán és Izsák Máté képviselő urak 
megválasztását a felügyelő bizottságba. 
 
Aki ezt támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

447/2018. (VIII.09.) határozata  
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 425/2018. (VII.12.) határozata 

módosításáról - Energo-Viterm Beruházó, Működtető Kft. 
felügyelő bizottsági tagok jelöléséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 425/2018. (VII.12.) határozat 2. 

pontját az alábbiakra módosítja: 
 

„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Viterm Beruházó, 
Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága tagjai 
megbízatása 2018. május 31-i hatállyal történő lejárta miatt a társaság 
taggyűlésének javasolja Izsák Mátét és Tóth Kálmánt, felügyelőbizottsági 
tagoknak megválasztani, 2018. június 1-től 2022. május 31-ig szóló határozott 
időtartamra, azzal, hogy az FB elnöke díjazása 40.000,- Ft/hó, a Tagok 
díjazása 30.000,- Ft/hó lesz és a felügyelőbizottság harmadik tagját az Energott 
Kft. jogosult jelölni.” 

 
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. 

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:                              

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

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

 
6. Javaslat az Élményfürdő használatára vonatkozó támogatási és 

koncessziós szerződések módosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
                   a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                   az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. 

                    vezérigazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Élményfürdő használatára vonatkozó támogatási szerződések 
módosítása. Egy új szolgáltatási koncessziós szerződés tervezetet, illetve 
egy új határozati javaslatot kaptak kézhez. Barta képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy 
technikai kérésem lenne, amit több városlakó fogalmazott meg. Sokan 
panaszkodnak, hogy átláthatatlan számukra az, hogy pontosan ki és 
milyen kedvezményt vehet igénybe itt az élményfürdőnél. Így az 
illetékesek felé lenne egy olyan kérés, hogy ezt tegyék sokkal 
nyilvánvalóbbá, mindenki számára átláthatóvá. Többször ott tanácskoznak 
a pult előtt, hogy most ki mehet be, hogy mehet be, és nagyon sokszor az 
ottani személyzet sincs teljesen tisztában. Köszönöm a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hát, igen, ez az előnye meg a hátránya, hogy néha ugye a diák 
foglalkoztatásnak, ezt most abszolút jó értelemben mondom. Megkérném 
Sebestyénné dr. Tóth Judit osztályvezető-helyettes asszonyt, hogy ezt 
legyenek kedvesek, képviselő úr megfogalmazott kérését tolmácsolni 
Rácskai úr irányába. Köszönöm szépen. Aki támogatja, egyébként jogos a 
felvetése, ezt már én is hallottam. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, sőt, ezt már ott dolgozótól is 
hallottam ezt megfogalmazni, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 5 fő (Besztercei Zsolt, 
Gombos István, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt) – elfogadta és a következő 
határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
448/2018.(VIII.09.) határozata  

az Élményfürdő használatára vonatkozó támogatási és 
koncessziós szerződések módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 276/2018.(V.17.) határozata 

alapján a dunaújvárosi intézmények és nyugdíjasok részére az Önkormányzat 
2018. évben bruttó 311.150.000,- Ft összegű támogatást nyújtott az 
Élményfürdő komplexum ingyenes látogatására. Az önkormányzat az 
intézményekkel és az Üzemeltetővel háromoldalú támogatási szerződést kötött, 
a nyugdíjasok esetében pedig külön megállapodás született az Önkormányzat 
és az Üzemeltető között a támogatás igénybevételére. Az intézmények közül a 
Dunaújvárosi Tankerületi Központ a közgyűlés által jóváhagyott szerződést nem 
írta alá, új megállapodás megkötését javasolta, hivatkozva arra, hogy a 
támogatási szerződésben foglaltakat nem tudja teljesíteni és nem tud olyan 
támogatás igénybevételére kötelezettséget vállalni, melynek felhasználására 
csak részben van ráhatása. DMJV Közgyűlésének 431/2018. (VII.12.) 
határozata döntött arról, hogy az Önkormányzat az Üzemeltetővel köt 
megállapodást a dunaújvárosi diákok támogatására, a tankerületnek megítélt 
támogatás összegében (137.753.913,- Ft), így a tankerület helyébe a 
dunaújvárosi diákok lép, mint kedvezményezett. 

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

Megyei Jogú Város Közgyűlésének 276/2018. (V.17.) határozata 2. pontját az 
alábbiak szerint módosítja: 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező, dunaújvárosi 325/6 hrsz.-ú, természetben 
2400 Dunaújváros, Építők útja 7/A. szám alatti található, kivett élményfürdő, 
gyógyászat megjelölésű Élményfürdő-komplexum látogatásához belépő és az 
ahhoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez a mindenkor érvényes 
díjszabásnak megfelelő belépőjegy vásárlására 2018. június 01-től 2018. 
december 31-ig bruttó 311.150.000,- Ft/2018. év (7 hónap) támogatást nyújt az 
alábbi támogatottak részére: 

 
- Dunaújvárosi Óvoda 
- Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
- Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
- Útkeresés Segítő Szolgálat 
- dunaújvárosi nyugdíjasok 
- dunaújvárosi diákok 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 2018. 

augusztus 15. napjától 2018. december 31. napjáig jelen határozat 2. pontjában 
meghatározott támogatási összeg terhére az önkormányzat támogatást nyújt 
15%-os mértékű kedvezményes Élményfürdő belépőjegy vásárlásra a 
dunaújvárosi lakosok részére. Amennyiben a rendelkezésre álló fedezetet nem 
használják fel jelen határozatban meghatározott támogatottak, úgy Üzemeltető 
köteles az Élményfürdőt megnyitni a dunaújvárosi lakosok előtt, ingyenes 
belépést és zavartalan használatot biztosítva a lakosság számára. 
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4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatban foglaltakra 
tekintettel felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. számú mellékletét 
képező szolgáltatási koncessziós szerződés módosításának aláírására, a 
dunaújvárosi, intézmények, nyugdíjasok, diákok és lakosok támogatására 
vonatkozó, a határozat 2. és 3. számú mellékleteit képező támogatási 
szerződés módosítás, illetve megállapodás aláírására az európai uniós 
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a 
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a 
Miniszter jelen támogatási programra vonatkozó jóváhagyásának közlését 
követően, a jóváhagyásban foglalt esetleges módosításokkal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                          - a szolgáltatási koncessziós szerződés aláírására: a határozat 
                            érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 
                          - a támogatási szerződés és a megállapodás aláírására: 
                            Miniszter jóváhagyásának közlését követőkövető 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És a zárt ülés előtt 5 perc szünetet rendelek el. 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 
 

 
 
 
 
 


