
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 

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

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

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Cserni Béla                  képviselő 
3. Tóth Kálmán képviselő 
 
  
Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent: 
 
Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester 
Dr. Ragó Pál koordinációs és városfejlesztési alpolgármester 
Dr. Sürü Renáta jegyző 
Dr. Molnár Attila aljegyző 
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 
Engyel László gazdálkodási vezető ügyintéző 
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Cserpes Márta személyügyi vezető ügyintéző 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
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Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója 

 
 
A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Pribil Sándor Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi 

elnöke 
Nyalka László DVCSH Kft. képviseletében  
Lóki Richárd alezredes, FMKI DKK katasztrófavédelmi 

kirendeltségvezetője 
Udvardi Sándor Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 

Közalapítvány kuratóriumi elnöke 
Dr. Kosztándi-Molnár 
Arnold 

fogorvos 

Dr. Garai Gréta fogorvos 
Farkasné Vörös Magdolna pályázó 
Kissné Fekete Éva Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 

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

 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének szeptemberi rendes ülését megnyitom. Megállapítom, 
hogy az ülés határozatképes. Három képviselő úr van távol. Kettő 
képviselő úr igazoltan, Tóth Kálmán képviselő úrról nem tudok. Igazság 
szerint ő nem jelezte, lehet, hogy csak késik. Besztercei és Cserni Béla 
képviselő urak jelezték távollétüket. Az ülés határozatképes. 
Indítványozom, hogy a közgyűlés a kiküldött napirendeken túl a nyílt ülés 
tárgysorozatába vegyen föl még kettő napirendi pontot. Az egyik, 
feltételezem, a bizottságok megtárgyalták rendkívüli üléseiken. Az egyik a 
DVG Zrt. telephely vásárlásával összefüggő, a másik pedig a jégkorong, a 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kérelme. Kérdezem Hingyi elnök urat, 
bizottsági elnök urat, hogy tárgyalta-e a bizottság. 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság tárgyalta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kérdezem Pintér Attila elnök urat, a pénzügyi bizottság tárgyalta-e. 
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Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A bizottság tárgyalta, támogatta mind a két 
napirendet.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kérdezem jegyző asszonyt, hogy kellett-e esetleg, mert nincs benne a 
forgatókönyvben, más bizottságoknak véleményezniük. 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Nem, polgármester úr, ez teljesen rendben van így. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Akkor aképpen járnánk el, hogy a nyílt ülés 39. és 40. 
napirendi pontjára vennénk föl a két napirendi pontot.  
 
Aki a 39.-kel egyetért, a felvétellel, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a DVG Zrt. telephely bővítéséhez 
szükséges ingatlan vásárlásról” című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – 
mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, 
Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, 
Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, 
Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

450/2018. (IX.20.) határozata 
„Javaslat a DVG Zrt. telephely bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlásról” 

című előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a DVG Zrt. telephely bővítéséhez szükséges 
ingatlan vásárlásról” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 39. napirendjeként 
felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki a 40. felvételével, a kérelem elbírálásával kapcsolatos napirend 
felvételét tárgyalja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 
kérelmének támogatásához szükséges döntés meghozataláról” című előterjesztést a 
nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol 
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lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette és a következő 
határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
451/2018. (IX.20.) határozata 

„Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kérelmének támogatásához 
szükséges döntés meghozataláról” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kérelmének 
támogatásához szükséges döntés meghozataláról” című előterjesztést a közgyűlés 
nyílt ülés 40. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Indítványozom, hogy a mai tárgysorozatból vegyük le a Pentelei Waldorf 
Általános Iskola kérelmét, további egyeztetéssel indokolom. Külön nem 
kell róla szavaznunk, tekintettel, hogy a véleményező bizottságok levették 
a napirendjükről.  
 
Aki a nyílt ülés előbb kiegészített, most már 40-1, tehát 39 napirendi 
pontját elfogadja, az kérem, igennel. Nem, mert már be se került a 
Pentelei Waldorf. 
 
Tehát 40 napirendet, aki elfogadja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
452/2018. (IX.20.) határozata 

a nyílt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 
 

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

2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
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4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. 
(V.24.) „a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és Dunaújváros egyes 
városrészeinek elnevezéséről” szóló önkormányzati rendelete módosítására 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

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

 
6. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 

módosítására 
 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendelete módosítására 

 
8. Javaslat a Modern Városok Program keretében az új szálloda építéséről szóló 

tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő 
átadására 

 
9. Javaslat az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízi sport centrum 

megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” project Fabó Éva 
uszoda kivitelezés műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladataira 
vonatkozó szerződésekre 

 
10. Javaslat a TOP-6.5.1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola 

épületenergetikai felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzésére, kivitelezési 
határidő módosításának elfogadására 

 
11. Javaslat a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésre 
 
12. Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának 

kivitelezésére, valamint kapubehajtó kiépítésére 
        

13. Javaslat önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáira 
 

14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. sz. módosítása 
(2018. április-december hónap) megkötésére 

 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 

tervének 1. számú módosítására 
 
16. Javaslat 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 eljárás eredményének 
megállapítására 

 
17. Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban indult 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
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18. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyú 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 

 
19. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2018. évben benyújtandó Gördülő 

fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 
                           

20. Javaslat a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi támogatására 
               

21. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi 
beszámolójának és közhasznúság jelentésének elfogadására  

 
22. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

 
23. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött 

támogatási szerződés 2. számú módosítására  
 
24. Javaslat a 10. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Kosztándi-Molnár 

Arnold fogorvossal feladatellátási előszerződés és –szerződés megkötésére, a 
meglévő feladatellátási szerződés egyidejű megszüntetésével; a körzet 
átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálására 
             

25. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Garai Gréta fogorvossal 
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás 
iránti kérelem elbírálására 

 
26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 262/2018. (V.17.) számú 

határozatának módosítására 
 

27. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetőjének 
megbízására 
 

28. Javaslat óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek biztosítására, az 
Útkeresés Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározására 

 
29. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 

évi fordulójához való csatlakozásra 
 

30. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) új 
ügyvezetője megválasztására 

 
31. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő bizottsági 

tagjainak megválasztására 
 

32. Javaslat a 303/2018. (V.17.) közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a 
Dunanett Nkft. könyvvizsgálója díjazása megállapítása vonatkozásában 

 
33. Javaslat a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat 4. pontjának módosítására, a 

dunaújvárosi csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések vonatkozásában 
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34. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetése tárgyban kötött szolgáltatási koncessziós 
szerződés kiegészítésére 

 
35. Javaslat a dunaújvárosi 2976/36 és a 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott 

kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok hasznosítására (Somogyvári 
Ákos kérelme) 
 

36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. I-VI. havi pénzügyi 
terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 

 
37. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2017. évi 

beszámolójának elfogadására 
 
38. Javaslat a DVG Zrt. telephely bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlásról 
 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kérelmének támogatásához szükséges 

döntés meghozataláról 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek tanácskozási jogot biztosítani meghívott vendégeink 
számára! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

453/2018. (IX.20.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 20-ai nyílt 
ülésére meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A köztisztviselő kolleganő számára legyenek kedvesek a 
jegyzőkönyvvezetés jogát megadni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

454/2018. (IX.20.) 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 ülés tárgysorozatába indítványoznék egy napirendi pont, egy 
sürgősségi indítvány felvételét, címe az önkormányzat 
kezességvállalásával kapcsolatos intézkedések megtételéhez szükséges 
felhatalmazás megadása, valamint a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda 
megbízása című előterjesztés.  
 
5. napirendi pontként a zártra, aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az önkormányzat kezességvállalásával 
kapcsolatos intézkedések megtételéhez szükséges felhatalmazás megadására, 
valamint a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízása” című előterjesztést a zárt ülés 
tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

455/2018. (IX.20.) határozata 
„Javaslat az önkormányzat kezességvállalásával kapcsolatos intézkedések 

megtételéhez szükséges felhatalmazás megadására, valamint a Dr. Szabó Iván 
Ügyvédi Iroda megbízása” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő 

tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai zárt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat az önkormányzat kezességvállalásával 
kapcsolatos intézkedések megtételéhez szükséges felhatalmazás megadására, 
valamint a Dr. Szabó Iván Ügyvédi Iroda megbízása” című előterjesztést a közgyűlés 
zárt ülés 5. napirendjeként felvette, és egyúttal zárt ülés tartását rendeli el az Mötv. 
46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Az első napirend a zárt ülés esetében kitüntetési ügy, mégpedig a 
Dunaújvárosért díj odaítélésével kapcsolatos napirend. A zárt ülés 
elrendeléséről törvény szerint nem szavazunk, kizárólag a napirendi 
pontról, aki felveszi a képviselők közül a zárt ülés első tárgyalandó 
napirendjeként, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
456/2018. (IX.20.) határozata 

a zárt ülés 1. napirendi pontja zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai zárt ülés 1. 
napirendi pontjaként a „Javaslat Dunaújvárosért díj adományozására” című 
előterjesztést felvette a zárt ülés tárgysorozatába. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A második és a harmadik napirendi pont személyi jellegű, mégpedig 
intézményvezetői megbízás tárgyalása, és a két érintett kérte, az egyik a 
szociális otthonunk, a másik pedig az Egészségmegőrzési Központtal 
kapcsolatos vezetői megbízás. Itt sem kell külön a zárt ülés tényéről, csak 
a napirendi pont tárgyáról, tényéről szavazni. 
 
Legyenek kedvesek dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és 
Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény magasabb vezetőjének 
megbízására” című előterjesztést, valamint a „Javaslat az Egészségmegőrzési 
Központ intézmény magasabb vezetőjének megbízására” című előterjesztést a zárt 
ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, 
Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, 
Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol 
lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

457/2018. (IX.20.) határozata 
a zárt ülés 2. és 3. napirendi pontjainak  zárt ülésen történő tárgyalásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai zárt ülés 2. 
napirendi pontjaként a „Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi 
Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény magasabb vezetőjének megbízására” 
című előterjesztést, valamint a zárt ülés 3. napirendi pontjaként a „Javaslat az 
Egészségmegőrzési Központ intézmény magasabb vezetőjének megbízására” című 
előterjesztést felvette a zárt ülés tárgysorozatába. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A negyedik pedig a Dunanett Kft. kérelme, egy kölcsönszerződés 
módosításának jóváhagyása. Itt a nyílt ülésen való tárgyalás 
önkormányzatunk vagy más érintett üzleti érdeket sértené. 
 
Legyenek kedvesek a zárt ülés elrendeléséről és a napirendi pontról 
dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, 
kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” című előterjesztést a zárt ülés 
tárgysorozatába – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 
fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – felvette és a következő határozatot 
hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

458/2018. (IX.20.) határozata 
„Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására” című napirend zárt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 20-ai zárt ülésre 
vonatkozó meghívó szerinti 4. napirendje tárgyalására, mely „Javaslat a Dunanett 
Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának jóváhagyására” zárt ülés tartását 
rendeli el az Mötv. 46. § (2) bekezdésének c) pontja alapján. 
 
Felelős:  a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek egységesen a zárt ülés öt napirendi pontját elfogadni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

459/2018. (IX.20.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 20-ai zárt ülés 
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1. Javaslat Dunaújvárosért díj adományozására 
 
2. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézmény magasabb vezetőjének megbízására 
 
3. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ intézmény magasabb vezetőjének 

megbízására 
 
4. Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására 
 
5. Javaslat az önkormányzat kezességvállalásával kapcsolatos intézkedések 

megtételéhez szükséges felhatalmazás megadására, valamint a Dr. Szabó Iván 
Ügyvédi Iroda megbízása 

 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Legyenek kedvesek a zárt ülés napirendi pontjaihoz meghívott vendégeink 
számára tanácskozási jogot biztosítani! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

460/2018. (IX.20.) határozata 
a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés zárt ülésén 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. szeptember 20-ai zárt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Valamint a jegyzőkönyvvezetésről dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

461/2018. (IX.20.) határozata 
a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről 

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

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

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

 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 

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

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlésének 21/2013. 

(V.24.) „a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és Dunaújváros egyes 
városrészeinek elnevezéséről” szóló önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

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

6. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 
módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 

lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
8. Javaslat a Modern Városok Program keretében az új szálloda építéséről szóló 

tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő 
átadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
9. Javaslat az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízi sport centrum 

megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” project Fabó Éva 
uszoda kivitelezés műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladataira 
vonatkozó szerződésekre 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
10. Javaslat a TOP-6.5.1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola 

épületenergetikai felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzésére, kivitelezési 
határidő módosításának elfogadására 
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 

 
11. Javaslat a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésre 

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

 
12. Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának 

kivitelezésére, valamint kapubehajtó kiépítésére 
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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 önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, 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 

 
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. 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 

 
15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi közbeszerzési 

tervének 1. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
16. Javaslat 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 eljárás eredményének 
megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
17. Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban indult 

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

 
18. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
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19. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2018. évben benyújtandó Gördülő 
fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges meghatalmazás 
megadására 
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 
                           

20. Javaslat a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi támogatására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               

21. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 2017. évi 
beszámolójának és közhasznúság jelentésének elfogadására  
Előadó: a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
22. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány alapító okiratának módosítására 

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

 
23. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött 

támogatási szerződés 2. számú módosítására  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
24. Javaslat a 10. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Kosztándi-Molnár 

Arnold fogorvossal feladatellátási előszerződés és –szerződés megkötésére, a 
meglévő feladatellátási szerződés egyidejű megszüntetésével; a körzet 
átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem elbírálására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             

25. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Garai Gréta fogorvossal 
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötésére és támogatás 
iránti kérelem elbírálására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 262/2018. (V.17.) számú 

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

27. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetőjének 
megbízására 
Előadó: a polgármester 
 

28. Javaslat óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek biztosítására, az 
Útkeresés Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározására 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 

 
29. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. 

évi fordulójához való csatlakozásra 
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
30. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) új 

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

 
31. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő bizottsági 

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

 
32. Javaslat a 303/2018. (V.17.) közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, a 

Dunanett Nkft. könyvvizsgálója díjazása megállapítása vonatkozásában 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

 
33. Javaslat a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat 4. pontjának módosítására, a 

dunaújvárosi csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések vonatkozásában 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
34. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetése tárgyban kötött szolgáltatási koncessziós 

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

 



17 

 

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

36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. I-VI. havi pénzügyi 
terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó: a polgármester 

 
37. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2017. évi 

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

 
38. Javaslat a DVG Zrt. telephely bővítéséhez szükséges ingatlan várásláról  
      Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 

 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kérelmének támogatásához szükséges 

döntés meghozataláról  
      Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                    az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                    a pénzügyi bizottság elnöke 
                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
 
Zárt ülés:  
 
1. Javaslat Dunaújvárosért díj adományozására 

Előadó: a polgármester 
 
2. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai intézmény magasabb vezetőjének megbízására 
Előadó: a polgármester 

 
3. Javaslat az Egészségmegőrzési Központ intézmény magasabb vezetőjének 

megbízására 
Előadó: a polgármester 

 
4. Javaslat a Dunanett Nkft. kérelmére, kölcsönszerződés módosításának 

jóváhagyására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
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5. Javaslat az önkormányzat kezességvállalásával kapcsolatos intézkedések 
megtételéhez szükséges felhatalmazás megadására, valamint a Dr. Szabó Iván 
Ügyvédi Iroda megbízása 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ülésünkön tisztelettel köszöntöm Pintér Tamás országgyűlési képviselő 
urat. 
 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk az első napirend megtárgyalására, amely a polgármesteri hivatal 
két ülés közötti beszámolója. Várom tisztelettel kérdéseiket, 
hozzászólásaikat. Elsőként megadnám a szót országgyűlési képviselő 
úrnak. Bocsánat! Képviselő úr jelezte az ülés elején. Jó. Szabó képviselő 
úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt látom, 
hogy itt bizonyos dolgokban nem változott a hangulat a városban, 
tekintettel, ön, polgármester úr és képviselő úr csörtéire. Azonban hát 
sokaknak megváltozott a mindennapja. Ezek pedig azok a fiatalok, akik a 
nyár után a tanévkezdéssel az iskolában folytatják a mindennapjaikat. És 
én azt gondolom, hogy ilyenkor, szeptember elején mindig érdemes 
számot vetnünk arról, hogy milyen iskolába mennek a gyerekeink. 
Érdemes megnézni azt, hogy mi vár rájuk a következő tanévben. És ez 
nemcsak szülőként, hanem politikusként is nagyon fontos szerintem 
mindenki számára, hiszen olyan egy város jövője, amilyen a benne tanuló 
fiatalok tanulási lehetősége. És ebből a szempontból azt gondolom, hogy 
az idei iskolakezdés aggályosnak mondható. Én kaptam a politikusi 
oldalon olyan fényképet, ahol az egyik dunaújvárosi általános iskolában 
szeptember első napjaiban ugye komoly viharok voltak. Úgy mentek a 
diákok iskolába, hogy vödrök voltak a csöpögő mennyezet alá téve, hogy 
a gyerekek ne tócsában legyenek. De aki ellátogatott egy másik 
dunaújvárosi iskola környezetébe, az láthatta, hogy ott pedig hatalmas 
zajban kellett tanulni a diákoknak. Ugye adott esetben egy elsős kisgyerek 
élete első tanítási napjain azzal szembesült, hogy ott fúrnak-faragnak. És 
hát elég komoly zaj van. Olyan zaj van, amiben szerintem még a felnőttek 
is nehezen értik meg egymást, és tudnak figyelni, és ennek voltak kitéve 
az iskolakezdő kisgyerekek. Szerintem ez nincsen rendjén. Ugyanakkor 
azt is látni kell, hogy mi erre szerintem hibás kormányzati döntés miatt 
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kevéssé vagyunk ráhatással. Hiszen ugye elvették az iskolák felett való 
mindent kontrollt az önkormányzattól. Én ettől függetlenül azt kérem 
polgármester úrtól, hogy ami lehetősége van, és ez nyilván nagyon sok 
szempontból szimbolikus, és nagyon sok szempontból ez inkább 
egyeztetést jelent, mintsem számonkérést, de hogy tegyen meg mindent 
azért, és hogyha szükség van rá, akkor akár a város anyagi erejét is 
vessük be azért, hogy javuljon a dunaújvárosi iskolákban az az 
infrastruktúra, amiben a gyerekek tanulnak. Szerintem ez attól függetlenül, 
hogy ki üzemelteti az iskolát nagyon fontos, hiszen ezek a gyerekek, ezek 
dunaújvárosiak, és hogyha jól képzett, fiatal, tehetséges, önállóan 
gondolkodni tudó gyerekeket nevelünk, akik majd itt, Dunaújvárosban 
képzelik el a jövőjüket, és el tudjuk érni azt, hogy számukra Dunaújváros 
akár egy életen át vonzó hely legyen, azzal szerintem csak nyerni fog a 
város, és azzal a város fejlődése és továbbélése biztosítva lesz. A másik 
kérdés, amiről, ami csak egy példa, és szerintem aggódva érdemes 
figyelni, az Székesfehérvár Megyei Jogú Város kórházának a helyzete, 
vagy az ottani történések. Nyilván az egészségügyre is csak korlátozottan 
vagyunk ráhatással. Ugyanakkor ott az történt, hogy a kórház vezető 
orvosai megunták azt a helyzetet, ami az egészségügyben van, és egy 
magánkórház alapításába kezdtek a meglevő állami kórház mellett. Én 
nagyon aggályosnak tartom, hogy Magyarországon afelé mennek a 
dolgok, hogy egy kétsebességes egészségügy kezd kialakulni. Akinek van 
pénze, az vásárolhat magának az alapellátások mellé jó minőségű, gyors 
egészségügyi ellátást, akinek erre nincsen pénze, az pedig hát vár fél évet 
egy vérvételre legrosszabb esetben vagy három hónapot. Fél évet egy 
ultrahangra. És tisztelet a kivételnek, mert azt gondolom, hogy nagyon 
elkötelezett és nagyon jó orvosok dolgoznak itt, Dunaújvárosban, akiknek 
a munkáját meg kell köszönni. Ugyanakkor engem aggaszt ez a trend, ami 
itt gyakorlatilag a szomszédunkban kibontakozni látszik. Ezért szerintem 
az egészségügy fejlesztésében is nekünk, önkormányzati képviselőknek is 
a saját lehetőségeinkhez mérten gondolkodnunk kell, és mindent el kell 
követnünk azért, hogy háziorvosok itt legyenek a városban, a legjobb 
minőségű ellátást nyújtsák, elegendően legyenek, és szerintem ez egy 
nagyon fontos kérdés, amiről a későbbiekben minél többször kell itt a 
képviselő-testület ülésén is beszélni azért, hogy a lehető legjobb minőségű 
egészségügyi ellátást tudja ez a város nyújtani mindazoknak, akik itt 
élnek. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szeretném jó hangulatát egy picit rondítani a tekintetben, hogy 
országgyűlési képviselő úrral semmifajta csörte nem volt. Én valamit 
félreértettem a hozzászólási szándékát érintőleg. Barta Endre képviselő 
úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy kicsit 
régen találkoztunk, ezért több dologgal készültem itt a mai ülésre, 
azonban mégiscsak két dologról tudok itt az első napirend előtt beszélni. 
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Ezt majd ki is fejtem, hogy miért. Az egyik egy, félig-meddig egy köszönet, 
illetve öröm kifejezése a környezetvédelmi osztálynak az egyik új akciója, 
ami a különböző városrészekre, illetve az egész városra vonatkozik. Ez 
pedig ugye a takarítás, tisztítás, hiszen bármekkora, bármennyire is nagy 
az igyekezet, továbbra is el kell mondanunk, hogy a városban a kosz a 
jellemző. Mehetünk a belvárosban, illetve mehetünk a külterületeken, 
sajnos el kell ismernünk, hogy tele vannak a kukák, és mindenhol sok a 
szemét. Éppen ezért örülök minden olyan kezdeményezésnek, ami erre 
vonatkozik. Itt azért meg kell említeni, nem lenne igazságos, ha nem 
említeném meg pl. Tóth Kálmán képviselő urat, Sztankovics képviselő 
urat, illetve Izsák képviselő urat, aki próbált itt a körzetben ez ellen tenni. 
És én azt mondom, hogy ezt egyrészt folytatni kell, viszont kb. egy évvel, 
miután én képviselő lettem, volt egy találkozó, az viszont sajnos 
abbamaradt. Tehát még mindig nincs, úgy látom, egy olyan megoldás, 
nincs egy olyan terv, ami megszüntetné ezt a helyzetet, és én azt 
szeretném kezdeményezni, hogy erre vonatkozólag egyrészt legyen 
folytatása annak a dolognak, illetve kérek mindenkit, hogy tegyen meg 
minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy ez a helyzet változzon. És a 
másik, az sajnos egy sokkal, még ennél is sokkal komolyabb ügy. Tegnap 
a rendkívüli ügyrendi ülésen le lett véve egy napirendi pont, ez pedig a 
Vasmű út 41-hez köthető, illetve az ottani kollégák, illetve a változásokra, 
és ezzel kapcsolatosan szeretnék mondani pár gondolatot. Dunaújváros 
Közgyűlése egy közfeladat ellátási szerződést a Vasmű út 41-gyel még 
2016 augusztusában, azonban mára bebizonyosodott, hogy ott az 
ügyvezetői állítások, amik ezt a szerződést elősegítették valótlanok voltak. 
Az is bebizonyosodott, hogy nem lett kellőképpen átvizsgálva, hogy ezek 
az állítások mennyire valósak. Gondolok itt pl. arra, hogy a társaság 
bevételének aránya 80%-ban önkormányzati bevétel hangzott el, ami 
kiderült, hogy nem igaz. Azóta 2015 és ’16 óta több száz millió forint ment 
az önkormányzat részéről ez a társaság felé, és tudomásunkra jutott, hogy 
már a hatóság is vizsgálódik, valamint nem a mi, hanem a Magyar 
Államkincstárnak egy nyilatkozata az, hogy a megvalósuló projektek egy 
sem lett megfelelően lezárva. Egynél sem stimmel az elszámolás. Itt 
komoly százmilliókról beszélünk, illetve olyan fejlesztésekről, amik igenis 
érinthetik a városlakókat. És az, hogy itt nem a levegőbe beszélek, azt 
gondolom ennek a projektirodának három munkatársának azonnali 
felmondása is igazolhat. Nem tudom, hogy mi lehet ennek az oka. Én arra 
szeretném kérni a jegyző asszonyt, hogy vizsgálja meg ezt a 2016-os 
szerződést, vizsgálja meg az akkori ügyvezetői nyilatkozatot, illetve 
mindent annak tekintetében, hogy valóban megfelelően zajlott-e minden, 
illetve hogyha nem, akkor arra kérem, hogy tegye meg a megfelelő 
lépéseket, mert itt Dunaújváros jövője a tét. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Iván képviselő úr! 
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Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mivel én nem szoktam sokat 
beszélni, ezért most egy kicsit beszélnék. Először is reagálnék Szabó 
Zsolt képviselő-társamra egyetlenegy kérdéssel. Kedves Zsolt! Ön járkál a 
városban? Látja a fejlesztéseinket, hogy hány általános iskolát, hány 
óvodát és hány, mennyi mindent csinálunk? Most ön jön egy olyannal, 
hogy elküldtek egy fotót, hogy van vizes vödör bizonyos vihar után. Van. 
Meg lesz is. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy alaptéma. Ezt nem kéne 
ide behozni, mert teljesen fölösleges. Tehát ha ön végigjárja a várost, 
akkor látja azt, hogy a Petőfi iskolát felújítottuk, a Vasvári Általános Iskolát, 
sorolhatnám az óvodákat, a vezető óvodákat, stb., bölcsődénket, megyünk 
tovább. Tehát az intézmény felújítási program az bőven elindult. Tehát 
nem kell azzal jönni, hogy szegény iskolások. Nem szegények az 
iskolások. Az elmúlt húsz-harminc évben nem volt ilyen procedúra, mint 
ami most zajlik a városban. Azt hiszem, ezzel nem is kell vitatkozni. A 
másik felvetésem, az pedig egy szemét ügy. Ez elég vicces, de tényleg így 
van. Dunaújváros sajnos szemetes. A szemét az nem magától kerül oda, 
hanem az emberek eldobálják, ezt is nagyon jó tudjuk. De több képviselő-
társammal egyeztetve, igaz, nem egyezettük, hogy ki hozza fel ezt a 
témát, de most én hoznám föl, az illegális hulladéklerakás az egy szörnyű 
állapot. Ugye nagyon sok körzetben van kuka kihelyezve, ami vagy kicsi, 
vagy kevés, illetve vannak ezek a szigetek, úgymond, szelektív szigetek, 
köszönöm szépen, összerakom a gondolataimat, és ami mellette folyik, az 
valami iszonyat. Én megkérném a hivatalt arra, illetve aki ezzel foglalkozik, 
hogy nézzük már meg, hogy milyen lehetőségek vannak arra, hogy ezek a 
szelektív szigeteket vagy megszüntetni, vagy egyáltalán felülvizsgáljuk 
azt, hogy hogy lehet ezt megoldani. Ugyanis én úgy gondolom, és most 
Szepesi alpolgármester úrra nézek, hogy iszonyat mennyiségű pénzt 
költünk el a plusz szemét elvitelre. Utána joggal jön az ellenzék és bárki 
más, hogy hát most ez hogyan tovább. Én úgy gondolom, hogy ez ellen 
tenni kell valamit, ráadásul rövid időn belül, mert a lakók folyamatosan 
piszkálnak. De nemcsak a szemételvitelről van itt szó, hanem a mellette 
lévő patkány és csótány és minden egyéb invázió, ami ugye zavarja az 
embereket. Utána joggal jönnek azzal, hogy egy-egy városrész tele van 
rágcsálóval, tele van mindennel. Én arra kérem a hivatalt, hogy ennek 
nézzünk utána, hogy milyen lehetőségeink vannak. Biztos, hogy meg lehet 
találni azt. Akár csináljunk egy központi gyűjtőt, egyeztessünk a 
Dunanettel vagy bármi mással, mert ez nem állapot. És ez minden 
körzetre veszélyes, ahol vannak ilyen szelektív szigetek. Gondolkoztunk 
már azon is, hogy bekamerázzuk. Fölösleges. Nem bekamerázni kell, mert 
attól függetlenül az éjszaka folyamán ugyanúgy oda fogják dobni a másik 
körzetből, innen-onnan, ez teljesen fölösleges. Nem. Meg kell szüntetni, 
vagy át kell rakni egy olyan helyre, ami elérhető az emberek számára, de 
az nem elérhető, hogy végigsétálunk, mondok egy példát, az Esze Tamás 
utcában, viszünk egy tíz köbméteres konténert, és másnap reggelre ott 
van a nem tudom, fél ülőgarnitúra meg a nem tudom, mi. És nem telt el 
egy nap. Az megint plusz százezer, kétszázezer forintba kerül annak az 
elvitele. Tehát nem. Ezt meg kell érteni a lakóknak is, meg meg kell érteni 
mindenkinek, hogy nem azért rakjuk ki, hogy azonnal telerakják 
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mindenféle sittel meg mindennel. Megvan ennek a formája meg a 
lehetősége, hogy hova lehet elvinni. Én erre kérném még egyszer a 
hivatalt, és köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Pintér Attila képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az első témában szeretnék 
hozzászólni. Modern Városok Program keretén belül négy-ötszázmillió, 
nem emlékszek pontosan az összegre, volt feltüntetve városi úthálózat 
felújítással kapcsolatban. Részben szeretném fölhívni a figyelmet, hogy 
közeleg a tél, és nagyon rosszak a városi utaknak az állapota. Bár ebben 
a kátyúzási versenyben biztos, hogy országos szinten jó helyen állunk, de 
szerintem a városvezetésnek is az lenne az érdeke, hogy minél átfogóbb 
útfelújítások kezdődjenek, és menjenek végbe a városban. Úgyhogy 
szeretnék érdeklődni, hogy ezzel kapcsolatban várható-e további 
komolyabb útfelújítás a városban. Ugye egy akció volt itt az országgyűlési 
választások előtt. Remélem, nem kell az uniós választásig várni, hogy a 
következő megkezdődjön, vagy az önkormányzatiig, mert általában ezekre 
az időszakokra van csoportosítva. Én szeretném, hogyha tájékoztatnának 
róla, hogy mi a terv ezzel kapcsolatban. A második téma, amihez 
szeretnék hozzászólni, ez a hulladék kérdéshez kapcsolódik. Itt az előttem 
szólók említettek egy-két ügyet ezzel kapcsolatban. Az való igaz, hogy a 
szemét, az nem magától kerül az utcára, tehát ezzel már régóta 
problémánk van. Ahhoz, hogy ne szemeteljenek a dunaújvárosiak, vagy 
legalábbis ilyen szinten ne szemeteljenek, hogy egy picit a 
környezettudatosságra való nevelésben az önkormányzatnak feladata 
van, ebben elől kéne járni. Én már régóta emlegetem ezt a szelektív 
hulladékgyűjtő témát. Annak idején ugye kezdődött ez a szelektív 
hulladékgyűjtés az én emlékeim szerint huszonegynéhány szelektív 
hulladékgyűjtő szigettel, aminek a száma jelentősen lecsökkent. Itt az Iván 
képviselő úr említette, hogy mekkora kupleráj van a szelektív 
hulladékgyűjtők mellett. Nekem az a tapasztalatom, hogy elsősorban azért 
van ott kupleráj, mert jóval nagyobb igény van rá, mint amennyi lehetőség. 
Tehát én magam, amikor szelektíven akarok gyűjteni, akkor a fél várost be 
kell, hogy autózzam, mire el tudom dobni a szemetet, mert nem találok 
elérhető távolságon belül szelektív hulladékgyűjtőt. Úgyhogy én szeretném 
megkérni az önkormányzatot, hogy a Dunanettel közösen vizsgálják felül 
azt, hogy ez a fajta hulladékgyűjtés, ez hogyan tudna egy picit erőre kapni 
Dunaújvárosban, hogy tudnánk egy kicsit előrevinni ezt, és egy kicsit a 
városi lakóknak a tudatába belevésni azt, hogy a hulladékot, azt 
szelektíven gyűjtsük. A harmadik témakör, amihez szeretnék hozzászólni, 
és érdeklődni, az a sporthoz kapcsolódik. Ez pedig a dunaújvárosi 
futballnak a helyzete. Ugye tájékoztatást kaptunk arról, illetve híradások 
arról szóltak, hogy nyolcszázmillió-egymilliárd körüli felújítást tervez a 
város a stadionfejlesztéssel kapcsolatban. Közben nem tudom, hogy hogy 
áll a kapcsolat a városvezetés és a DPASE vezetése között. Ugye 
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olvastam itt a híradásokban, hogy a Dobos Barna az távozott a városból, 
mint edző. Nem tudom, hogy ez a DPASE most tulajdonképpen milyen 
tulajdonban van. Egyáltalán mi a terve a városnak a focival. Állítólag a 
DPASE-nak az anyagi helyzete rendeződött, de az én tudomásom szerint 
a nyolcvanmilliós tartozás az önkormányzat felé fennáll, és ez még nem 
rendeződött. Úgyhogy szeretnék érdeklődni, ha már ennyi pénzt elköltünk 
stadionra, akkor milyen elképzelésünk van a dunaújvárosi futballal 
kapcsolatban. Volt-e tárgyalás a DPASE-nak a vezetésével, vagy van-e a 
városnak más elképzelése ez ügyben. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt 
gondolom, hogy Iván képviselő úrral van vitánk, és ez a vitánk, ez inkább 
egy szemléletmódbeli kérdés. Én azt gondolom, hogyha annyi pénzt 
költött volna az állam, az önkormányzat, vagy bárki, aki abban a 
pozícióban volt az iskolák felújítására, mint amennyit a labdarúgó 
stadionra költöttek. Hogyha annyit költöttek volna erre, mint amiért Tiborcz 
István, Orbán Viktor vejének a cége csinált világítást a focipályára, akkor 
egyetlenegy iskolában sem kellene a gyerekeknek vödröt néznie. És igen, 
ebben van vitánk. Lehet azt mondani, hogy első a stadion, a gyerekek 
meg szokják a vödröt, de mi a Párbeszédben nem így gondolkodunk. Mi 
úgy gondolkodunk, hogy olyan egy város jövője, amilyen a benne tanuló 
fiatalok lehetősége. És előbb legyen a diákoknak lehetőség, mint 
miniszterelnökünk hobbija. Mi így gondoljuk, ebben van vita köztünk. 
Nyilván önök az iskolai étkeztetést is ahelyett, hogy helyben oldanák meg, 
átjátszották egy egyes hírek szerint önökhöz köthető céghez, és hát a 
gyerekek meg sorra panaszkodnak, hogy ehetetlen a menza. Szerintem 
ez nincsen rendben, de nyilván nem kell a gyerekeknek panaszkodnia. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szepesi alpolgármester úr kíván reagálni egy-két elhangzott felvetésre. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Először Pintér Attila képviselő 
úrnak szeretnék válaszolni. Nyitott kapukat dönget, hétfőn ülök le a 
DPASE képviselőivel. Az, hogy milyen a DPASE-nak az anyagi helyzete, 
mi csak az általa leadott hivatalos mérlegen látjuk. Ez egy különálló cég, 
amit az egyesület alapított 100%-os tulajdonnal. Annyit tudtunk régen, 
hogy aki edző volt, az volt az ügyvezető, most nem tudom, hogy ki az 
ügyvezető, mi a felállás, mit szeretnének. De természetesen a város 
kompromisszum kész minden megoldásra, akár úgy is, hogy egy 
nyolcvanmilliót akár üzletrész, akár másmilyen formában beforgatjuk a 
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DPASE-be, hogy ne maradjon a DPASE, mert ugye bármilyen sport lehet, 
én mindig azt mondom, hogy a futball a legnagyobb tömegeket vonzó 
sportág, és megpróbálunk velük most már végre dűlőre jutni. Ennyit a 
fociról. A másik pedig. Szintén pénteken ülünk le polgármester úrral, 
Ferencz Kornél úrral a város hulladékgazdálkodásának ügyében. 
Nemcsak önöknek, nekünk is szemünk, azért sokat romlott a tisztaság a 
városban a kukák körül, egyebek, ezt megpróbáljuk rendezni. Viszont 
tisztában vagyunk azzal, hogy nehéz a helyzetük. De mindenképpen 
megpróbáljuk a városlakók ezen problémáját orvosolni. Na, akkor most 
jövünk a Jobbikos képviselő úrhoz. Most megfordítanám az ősi 
közmondást. Az önök által tisztelt mohamedán országokban van egy olyan 
közmondás, hogy a hír igaz, csak nem osztogatnak, hanem fosztogatnak. 
A leghatározottabban visszautasítok minden ilyen felszólalását, ami a 
látványosságnak, a médiának, vagy egyebeknek szól. Részt vettem a 
Vasmű út 41. létrehozásában, és lasszóval fogtuk az embereket. Erőn 
felül fizettük meg ezeket az embereket. Mi arról nem tehetünk, hogy 
vannak olyan cégek, akik dupla pénzt ígérnek. Lehet, hogy én is elmennék 
dupla pénzért innen, meg ön is elmenne. Tehát nagyon kérem, hogy 
amikor azt mondja, hogy azért mennek el az emberek, mert itt minden 
rossz, meg nincsenek meg a körülmények, meg egyebek. Most nagyon 
csúnyát akartam mondani, nem a nyilvánosság elé tartozik. Az embereket 
körülugráltuk, körülrajongtuk. Amit tudtunk szűkös anyagi lehetőséghez 
mértem megfizettük, nem tehetünk róla, hogy dupla ennyit ígértek nekik, 
és egyöntetűen felálltak, és elmentek. A másik. Fenntartom továbbra is 
azon véleményemet önnel és a Jobbikkal szemben, hogy bármilyen 
feljelentés, ami nem áll meg, utána tízszeresen bepereljük önöket. Én 
tudom, hogy feljelentették a közbeszerzési hatóságnál a Vasmű út 41-et a 
80% miatt. Én megnéztem, megvan a 80%. De engem is pereljenek be 
nyugodtan, engem mindenki beperel. Jó? Ezért határozottan 
visszautasítok minden olyan vádat, amit ön csak így kapásból, csípőből 
mond. És nagyon kérem, a jövőben tartózkodjon ettől. A tények elől senki 
nem zárkózik el. Feltesszük a kezünket. De amikor a város közvéleményét 
megpróbálja befolyásolni, hogy a Vasmű út 41. nem zárt le még semmit. 
Hát, hogy zártunk volna, hiszen nincsen vége a projekteknek. Mit zártunk 
volna le? A városnak október 31-ig az összes TOP-os projektjét be kell 
adni. Tessék mondani! Mit zártunk volna le? Milyen Modern Város 
Programot zártunk volna le, amikor kb. a Modern Városok Programokból 
az egyes programpontok kb. 40-50-30%-os készültséggel állnak, a mások 
meg még el sem indultak. Hiszen nem hagyta jóvá a hatóság, nincs 
támogatói kör, nem kaptuk meg a pénzeket. És ez nem a mi hibánk. Mi 
előkészítettünk mindent. De egyről a kettőre nem megy. Tehát még 
egyszer megkérem önt tisztelettel, hogy olyant legyen szíves állítani, ami 
igaz, mert ha nem, az önkormányzat is tud perelni, és nagyon sokat fog 
egyszer fizetni nekünk, ha valótlant állít. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen, alpolgármester úr. Megkérném tisztelettel Szepesi 
alpolgármester urat, hogy legyen kedves még reagálni Pintér képviselő 
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úrnak a belterületi utak fejlesztésével kapcsolatos felvetésére is! 
Úthálózatot kérdezte még. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Az utakkal kapcsolatban annyit tudok mondani, hogy folyamatban van, de 
ugye a képviselő úr, és én tudom, hogy nagyon sokat, és nyitott szemmel 
jár a városban. Múltkor beszakadt a Balogh Ádám utca, nagyon sokáig 
nem volt meg, a temetőnél beszakadt az utca, a Panoráma út. 
Tartalékolunk ezekre pénzt, megpróbáljuk a belterületi utakat minél jobban 
karbantartani. De ezeket a havária helyzeteket nehezen tudjuk kezelni. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Két szösszenet csak, és nem 
akarom húzni az időt. Az egyik Pintér képviselő úr irányába. Jogosnak 
tartom azt, hogy legyenek akkor nagyobb szelektív szigetek, csak a 
szekrénysor és az ülőgarnitúra, az nem szelektív. Azt nem tudom 
valahogy elképzelni, mert ha a szemét nem fér el, és azt tesszük mellé, 
még ámbár tudnék mit mondani. De amikor egy komplett ülőgarnitúra 
kikerül, meg egy szekrénysor, meg egy konyhaszekrény, meg még 
sorolhatnám, azzal már nem tudok mit kezdeni. Az már számomra nem 
szelektív. A másik pedig Szabó képviselő úrnak. Én örülök a csörtének, 
mert gondolom, köztünk csörte zajlik, de szerintem vegyük ketté a témát, 
tehát a stadion felújítást, meg minden egyebet, meg a futballt, meg az 
iskolák felújítását. Azt ne keverjük már össze. Jó? Szerintem teljesen 
fölösleges. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pintér képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Iván képviselő úr! Abszolút 
igaza van. Az ülőgarnitúra, az nem szelektív hulladék, de erre mondom én 
azt, hogy először az önkormányzat tegyen meg mindent a saját oldaláról, 
hogy a hulladéknak meglegyen a helye. Ha pedig ezt megtettük, akkor 
utána pedig van egy régi módszer, amit nem szeretnek a politikusok 
alkalmazni. Én annál inkább alkalmaznám. Ezt úgy hívják, hogy büntetés. 
Tehát hogyha mi megtettünk mindent azért, hogy a hulladéknak 
meglegyen a helye, akkor azt követően, hogyha valaki ezt nem 
rendeltetésszerűen használja, meg kell büntetni. Köszönöm szépen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Az első napirend vitáját lezárom, és szeretnék egy-két 
felvetésre reagálni, valamint szeretném önökkel megosztani a nyár egy-
két fontosabb eseményét. Mindenekelőtt meg kell emlékeznünk egy napra 
pontosan tizennégy évvel ezelőtti eseményről. 2004. szeptember 20-án a 
Medgyessy-kormány egy privatizációs elő-, majd végleges szerződést írt 
alá akkor még igazából ukrán tulajdonban lévő cégcsoporttal a korábban 
állami tulajdonban jól működő ISD Dunaferr, tehát a Dunaferr 
vállalatcsoport értékesítésére. Ez 2004-ben, tizennégy évvel ezelőtt 
történt. Gyakorlatilag az akkori acélipari termékek árához képest a Vasműt 
áron alul elkótyavetyélte az akkori baloldali kormány. Arra is bizonyára 
emlékszünk, hogy ebben a megállapodásban, amelynek bizonyos pontjai 
nyilvánosságra kerültek, majdnem teljes egésze, ebben voltak nagyon sok 
olyan paraméterrel bíró előírások, megállapodások, amelyeknek az 
ellenőrzése, a kontrollja napiasan nyomon követhető. Ilyen volt a 
területfejlesztésre, területfejlesztéssel kapcsolatos megállapodás. Az oly 
tulajdonos oly módon juthatott hozzá elkótyavetyélt olcsó áron a Dunaferr 
vállalatcsoporthoz, hogy folyamatosan évi összegeket, meghatározott 
összegeket kellett volna Dunaújváros és térségének területfejlesztésébe 
belefordítania. Ez az egyik. A másik pedig a környezetszennyezés, illetve 
a környezetszennyezéssel kapcsolatos preventív, megelőző, vagy ha már 
megtörtént, akkor nagyon komoly utólagosan végrehajtandó előírások 
betartása. Szomorúan kell megállapítanom, és mindannyian itt élünk, ugye 
többségünk itt él ebben a városban, szeretjük Dunaújvárost, de ennek a 
Dunaújvárosnak a levegője nem igazán elfogadható. Mindenfajta 
egészségügyi értékhatár bizonyos időszakokban meghaladó. 
Kormányhivatalunk, melynek több hatósági szakosztálya működik, 
kormányhivatalunk többször jelezte a környezetvédelmi hatóságán 
keresztül ez év nyarán is irányomba is, illetve természetesen a 
vállalatcsoport vezetése irányába a környezetvédelemmel kapcsolatos 
problémákat, amelyek bizony már a nyáron ismételten nagyon komoly 
mérések, ellenőrzések után, nagyon komoly határokat léptek át. Nem 
tudja, nem kívánja, úgy látom, betartani a tulajdonos, illetve a 
vállalatcsoport vezetése sem a privatizációs szerződésben, sem a 
kormányhivatal jelzésében szereplő, határozatában szereplő előírásokat. 
Miniszterelnök úr a héten ugye Moszkvában találkozott Putyin elnök úrral. 
Ismételten szóba került, nem hivatalosan, de szóba került a vállalatcsoport 
visszavásárlása, és az orosz fél, úgy tűnik, hogy ismételten elzárkózik. 
Tehát nekünk kell egyfajta kellő kommunikációval hatnunk a hatóságoknak 
is, a mi hivatalunknak is, ezért akasztott ki a héten Petrovickijné vezető 
főtanácsos asszony hozzáállása a kérdéshez. Miután megkerestük 
Szepesi alpolgármester úrral, hogy próbáljon nekünk segítséget nyújtani 
szakmai kérdésekben a Vasmű irányában, gyakorlatilag elhárította 
magától vezető főtanácsos asszony ezt a kérést, mondván, hogy ott rend 
van, és igazából békére és kompromisszumra kell törekedni. Hát, én nem 
tudom, hogy a  főtanácsos asszony a városban él-e, mi több ezren 
Dunaújvárosban élünk, tegye meg egyébként kérem, jegyző asszony, 
közvetlenül munkáltatói jogkörben, hogy ezt a kérdéskört járja körbe. 
Fölháborító Petrovickijné hozzáállása egyébként Dunaújváros lakosaival 
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szemben, mert a Vasmű füstöt mi szívjuk. Bárki is lesz ennek a 
cégcsoportnak a tulajdonosa a jövőben, bárki, mi dunaújvárosiak és 
városkörnyékiek itt fogunk maradni, itt fogunk élni, és szeretnénk 
nyilvánvalóan egészségesebb körülmények között élni, miközben Dunaferr 
nélkül nem létezik a város, és a város nélkül nem létezik a Dunaferr. A 
vállalatcsoport és annak a több ezer munkavállalót foglalkoztató 
tevékenységére a jövőben is szükség van. Egyúttal Pintér Tamást, 
térségünk országgyűlési képviselőjét, Pintér Tamás képviselő urat, hogy 
ha már nekünk jelenleg nem igazán megfelelő a kommunikációnk a 
Vasmű vezetésével, és nem feltétlenül az önkormányzat vezetése miatt, 
akkor legyen kedves ebben segíteni, és eljárni a környezetvédelmi 
előírások és a privatizációs, tizennégy évvel ezelőtt kötött privatizációs 
szerződés betartása érdekében, mert igazából eddig képviselő úr nem 
érzékeltem én a magam részéről, hogy ön mit tett a város térségéért. Itt 
egy remek, egy jó példa arra, amiben konkrét segítségét kérném a 
jövőben. Egyúttal megkérem Szepesi alpolgármester urat, majd ha 
befejeztem a gondolataimat, hogy legyen kedves röviden ismertesse a 
kormányhatározat levelét, amely ezzel a nagyon komoly 
légszennyezéssel, környezetszennyezéssel függ össze. Szabó képviselő 
úr, iskolák. Teljesen egyetértek önnel abban, hogy nem mindegy. 
Gyermekeink jövője ugye összefügg az iskolák jövőjével. Az állam nem 
elvette a fenntartói jogokat 2013. január elsejétől, képviselő úr, hanem az 
önkormányzatok átadták a fenntartói, és most már üzemeletetői jogokat is 
ugye a tankerületen keresztül az államnak. Iván képviselő úr kicsit 
lájtosan, de jól lőtte körbe azt a témát, hogy mind a magyar kormányzat 
részéről, mind pedig Dunaújváros Önkormányzata részéről nem történtek 
még olyan saját, állami és uniós forrásból történő intézményfejlesztések, 
mint ami az elmúlt két évben történt ebben a városban, vagy jelenleg is 
zajlik. Tessék gondolni a két óvodára, a Napsugár Óvodára, illetve a 
technikumi városrészi óvodára, valamint a TOP-os pályázatok ún. 
épületenergetikai 300-300-300, tehát egymilliárd forintot meghaladó 
pályázati sikerére a Vasvári, a Dózsa és a Petőfi iskolák esetében. Mivel 
képviselő úr azt ön is beláthatja, miközben egyébként igaza van, hogy az 
nem szerencsés, hogy az elsős kisgyerek mindjárt zajjal találkozik. Igen. 
De valahogy ezeket a pályázatokat ugye a kivitelezőnek ütemeznie kellett. 
Mind a három egyszerre nem mehetett a tanév, a szorgalmi időszak kellős 
közepén. Június 13-án, még a szorgalmi időszak legvégén, június 13-án, 
szerdán tudtuk átadni ugye a Vasvári Pál Általános Iskola megújult 
épületét, és közben ugye a nyáron ugye a Dózsa, illetve a Petőfi iskolában 
folytak munkálatok, amelyek kétség kívül belefolytak úgymond a tanév 
elejébe. Erről egyébként negatív visszajelzés nem jött. Mert tessék 
elképzelni, hogy néha, még ha nehéz, mi is voltunk itt évekig, évtizedekig 
ellenzékben ebben a közgyűlési teremben, de tudtunk örülni a jónak. 
Tudtunk örülni a jónak és a pozitív dolgoknak. Akkor kevesebb volt a 
pályázati lehetőség, de akkor voltak ugye fejlesztések, amelyeket 
ellenzékként is el kellett ismernünk, hogy ez bizony fejlesztés, amely a 
Dunaújvárosban az iskolát használó kisgyermekek, szülők, pedagógusok, 
intézményhasználók, iskolahasználók érdekét szolgálja, ami néha 
kellemetlenséggel jár. Még egyszer mondom, időszakosan így lehetett 
ütemezni. Nem beszélve a Szakképzési Centrum több száz milliárdos, 
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bocsánat, több száz milliós, itt is milliárdokat meghaladó pályázati 
sikereiről a napelemektől elkezdve a jelenleg a Lorántffyban és a 
Rudasban folyamatosan zajló fejlesztésekig. Még nagyobb, még 
markánsabb, még nagyobb összegben, nagyobb pályázatokról beszélünk 
a DSZC esetében, amely érinti a hat plusz ugye a pusztaszabolcsi, a hét 
DSZC-hez tartozó középiskolánkat, szakképző iskolánkat. A nyár 
fontosabb eseményeiről. Orgovány Zoltán úr, akit üdvözlök tisztelettel, 
vezetésével egy munkacsoport, szakemberek, rendőrségi szakemberek, 
katasztrófavédelmi szakemberek, pedagógusok, gyermekvédelmi 
munkatársak, ifjúságvédelmi munkatársak, szociális intézményeinkben 
dolgozók, egyházak, történelmi egyházak, sajtó, tehát a média képviselői, 
szülői szervezetek, önkormányzat, tankerület, Szakképzési Centrum, 
Egészségmegőrzési Központ, mentálhigiénés munkacsoportok, 
magántulajdonban lévő, nem önkormányzati intézmények segítségével az 
elmúlt tanévben, és ennek a nyáron történt meg az összegzése, egy 
nagyon komoly ifjúságkutatás zajlott le Dunaújvárosban. Én köszönöm az 
ebben a munkában résztvevő helyi valamennyi szakember aktív komoly 
munkáját. Pintér Attila belemerült nagyon sokszor. Képviselő úr nagyon 
sokszor szokta ezt a kérdéskört jogosan felvetni a közgyűlés ülésein. Az 
ifjúságkutatásban szociológiai, szokásokkal összefüggő, pedagógiai, 
mentálhigiénés, egészségügyi, szociális jellegű, motiváltságbeli, nagyon 
sok tényező, kérdéskör fogalmazódott meg. Kértem Orgovány urat és a 
hivatal munkatársait, hogy email-ben, a terjedelemre való tekintettel email-
ben kapják meg képviselő-társaim, és úgy tudom, ez meg is történt. 
Nagyon röviden még egy-két eseményről. Sokkal többet szerettem volna 
elmondani, de bízom benne, hogy a képviselő-társaim a nyáron azért a 
városban történő eseményeket nyomon tudták követni. Itt közben én 
ugrom. A Zöld Rendelőről szeretnék egy-két gondolatot mondani. A Zöld 
SZTK felújítása ütemszerűen halad. Tájékoztatott tegnap a kivitelező cég, 
cégek képviselője, képviselői. Ez annyit jelent, hogy időjárás 
függvényében tudnak határidőben végezni a külső-belső munkálatokkal, 
és mondjuk, január hónapban a költözés, vagy még akár az ünnepek előtt 
a költözés megtörténhet. És közigazgatási funkciót láthat el ugye a Zöld 
Rendelő valaha szebb napokat megélt épülete. A nyáron, augusztus 
hónapban átadták a forgalomnak a 62. számú főút Szabadegyháza 
ipartelepet elkerülő, mintegy három km hosszúságú szakaszát. Ez nem 
közvetlenül érinti a várost, de nyilván nagyon sokan járnak, közlekednek a 
megyeszékhely és Dunaújváros között, és ez sok polgárt érint. E helyről is 
gratulálok, gratulálunk Csadi Zoltán úrnak, a Bartók Kamaraszínház 
általános igazgatóhelyettesének. Nemzeti ünnepünk, állami ünnepünk 
alkalmából Áder János köztársasági elnök úr az igazgatóhelyettes úrnak a 
magyar kultúra ápolása iránt elhivatott művészi pályája, valamint a határon 
túli magyarság körében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar 
Ezüstkereszt, Érdemkereszt kitüntetést adományozta. A nyáron 
eseményektől volt hangos, zajos, forgalmas hála Istennek a szabad 
strandunk. Ugye az Alsó Duna-parton lezajlott május végén a sikeres 
családi hétvége, majd a X. DUDIK Fesztivál. A szabad strandon a 
Rockmaraton. Sikerült előzetes megállapodást kötnöm múlt héten Varga 
Zoltán úrral a Rockmaraton Fesztivál főszervezőjével, jövőre az ötödik, 
dunaújvárosi vonatkozású ötödik fesztiválra kerülhet sor a szabad 
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strandon. Cserkészek hada „lepte el” a nyáron a szigetet. Először 
nyolcszáz, utána, később pedig ezer cserkész látogatott el hazánkból, 
illetve a V4 tagállamokból Dunaújvárosba. Még egyszer e helyről is 
gratulálok dr. Galambos Dénes miniszterelnöki biztos úrnak, akit június 18-
ával bízott meg miniszterelnök úr Dunaújváros és térsége 
iparfejlesztéséért, egyetem kérdéskörének koordinálásával, Dunaújváros 
és Paks II. beruházást érintő fejlesztésekkel. E helyről is gratulálok, 
gratulálunk dr. Simon László kormánymegbízott úrnak, akit Gulyás 
miniszter úr ismételten, miniszterelnök úr, Gulyás Gergely 
miniszterelnökséget vezető miniszter úr véleményezése alapján Fejér 
megyei kormánymegbízottnak nevezte ki július elsejétől dr. Simon László 
urat. A szabad strandon zajló, bocsánat, hogy csapongok, csak 
időpontilag haladok, ugye a strandröplabda bajnokság, illetve az 
Augusztális. A Tourinform iroda cégünk munkatársainak köszönöm a nyári 
rendezvények sikeres lebonyolítását. Mesepont. Egy nagyon komoly 
pályázaton vett részt az MMK Nonprofit Kft. Köszönet Kováts Rózsa 
igazgató asszonynak és munkatársainak a sikeres pályázatért. Az 
országban tizenöt mesepontot alakítanak ki pályázati forrásból, és az 
esemény rangját emelte, hogy a központi, a nagy hivatalos mesepont 
megnyitó ebből a tizenötből itt volt Dunaújvárosban szeptember elsején, 
szombaton, ahol Rétvári Bence parlamenti államtitkár úrral adtam át a 
mesepontot, amely egyébként azóta is nagyon népszerű a gyerekek 
körében. Mindannyiunk előtt ismert, hogy a Dózsa György Általános Iskola 
Szilágyi Erzsébet Tagintézménye szeptember elsejétől új fenntartóval, 
ugye a református egyházközösség a fenntartó, és új néven, mégpedig 
Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda 
Tagintézményeként működik. A Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség a 
gyermek és ifjúsági bizottságát megalapította nyáron. Ennek tagjai, elnöke 
Petrás Gábor úr, elnökhelyettese Gyenes Józsefné igazgatóasszony az 
óvodák részéről, tagjai Lassingleitner Fruzsina képviselő-társam. 
Bocsánat! Az ifjú hölgy neve nem jut eszembe. Dénes Nikolett, aki fiatal 
támogatója a rendezvények szervezésének, valamint Horváth Attila 
vendéglátóipari vállalkozó. A cél egyértelműen az óvodások, kis- és 
középiskolások bevonása a városi sportkeringésbe. A Rádió 1 road 
showja, a Rádió 1 csapata látogatott múlt héten, szerdán Dunaújvárosba a 
Városháza térre, az ún. Balázs Show című élő műsorával. Személyesen is 
a város ajándékait át tudtam adni a három „őrült” riporternek. Egyébként 
nagyon jól érezték magukat a városban, és nem feltétlenül az a lényeg, 
hogy ők jól érezték magukat a városban, hanem az a lényeg, az 
összességében a négy óra alatt több ezer ember, aki kilátogatott a főtérre 
múlt szerda délelőtt. Ők a visszajelzések alapján jól érezték magukat. 
Centrumban a család, ugye a család évének nyilvánított 2018-at a 
kormány. Szakképzési Centrumunk egy GINOP-os pályázaton több mint 
ötszázmillió forintot nyert a „Centrumban a család” elnevezésű giga 
rendezvénysorozat megvalósítására. Holnap első, ennek nyitó programja 
a holnapi nap folyamán lesz, ahol Dunaújváros összes első éves diákját 
köszönthetem délelőtt a Városháza téren. Mármint a szakképzési 
rendszerben bent lévő több mint nyolcszáz gyermeket és családjait, 
hiszen ebben a programban a lényeg, és meglepő módon igen 
nagyszámban érdeklődnek a szülők, a szülők is részt fognak venni a 
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holnapi rendezvényen. Gratulálok a Szakképzési Centrumnak, ez egy 
igazán irigylésre méltó dolog. Kisebb volumenű, de fontosnak tartom azt a 
lelkesedést, amelyet Lassingleitner Fruzsina képviselő-társam az 
óvodások vonatkozásában ismételten kifejtett. Egy nagyon jól sikerült 
aszfaltrajzverseny volt, ha jól mondom, akkor a múlt héten, hétvégén, 
pénteken, még jó időben a Dózsa mozi előtti téren. A héten kapitány úrral 
és miniszterelnöki biztos, megbízott, biztos, keverem, miniszterelnöki 
biztos úrral, Galambos dr. úrral adtuk át a rendőrség mellett azt a bizonyos 
lépcsőkorláttal ellátott levezető utat, amely a korábbi gyalogos ösvény 
helyét váltotta ki. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. 
 
Aki a hivatali beszámolót elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

462/2018. (IX.20.) határozata 
a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti időszakban végzett 
munkájáról, a fontosabb eseményekről és az átruházott hatáskörben hozott 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés elfogadta a napirendet. És 10 perc 
szünetet rendelek el. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:00 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester távozott az ülésteremből.) 
 
Szünet 
Szünet után: 
 
2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról 

Előadó:  a polgármester 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A kettes napirenddel folytatjuk. A kettes napirend kapcsán hozzászólás 
hiányában a napirendet befejeztük, ami szavazásra készteti önöket. 
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Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést – 
mellette szavazott 7 fő (Gombos István, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 2 fő 
(Barta Endre, Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő (Izsák Máté, Pintér Attila), távol lévő 
4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
(A szavazás után Izsák Máté képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez még 
plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 8 igen 
szavazat, tartózkodott 2 fő, nem szavazott 1 fő, távol lévő 4 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

463/2018. (IX.20.) határozata 
a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 

elfogadásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési 
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. 
 
3. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Harmadik napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, végrehajtásának szabályairól 
szóló önkormányzati rendelet módosítására. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 8 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Pintér Attila), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 16/2018. (IX.21.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú város Önkormányzat Közgyűlésének 

21/2013. (V.24.) „a közterületek elnevezéséről, a házszámozásról és 
Dunaújváros egyes városrészeinek elnevezéséről” szóló önkormányzati 
rendelete módosítására 
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Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Negyedik napirendi pont, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat Közgyűlésének a közterületek elnevezéséről, 
házszámozásáról és Dunaújváros egyes városrészeinek elnevezéséről 
szóló önkormányzati rendelet módosítására. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem 
szavazott 1 fő (Pintér Attila), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 17/2018. (IX.21.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 

Helyi Építési Szabályzatáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Ötödik napirendi pontként, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének Dunaújváros Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati, figyelmet kérek, tisztelt képviselő-társak, önkormányzati 
szabályzat módosítására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), nem szavazott 1 fő (Szabó 
Zsolt), távol lévő 4 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – 
megalkotta a 18/2018. (IX.21.) önkormányzati rendeletet. 

 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
6. Javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés 

módosítására 
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Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi 

elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Hatodik napirendi pont, javaslat a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal 
kötött ellátási szerződés módosítására. Szabó Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Akkor, 
hogy ne mindig csak kritikus legyek, most azt tudom mondani, hogy hát 
nem ismerek önökre. Szóval, hogy láthatjuk azt, hogy hát itt szerteszét az 
országban Fideszes önkormányzatok mit csinálnak a hajléktalanokkal, és 
hogy én tényleg örülök annak, hogy önök nem a párttársaik mintájára 
üldözik a hajléktalanokat, hanem megpróbálnak nekik segíteni. Úgyhogy 
szerintem ez egy jó kezdeményezés, és ezt támogatni tudom.  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Véleményem szerint a jelenlévők számára megdöbbentést keltő 
hozzászólást produkált a képviselő-társunk. Köszönjük ezen megtisztelő 
szavakat. És Prilbil Sándor úr kért szót. Szeretne néhány kiegészítő 
gondolatot megfogalmazni. Öné a szó! Kérem, a mikrofonhoz fáradjon ki! 
 

Pribil Sándor a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi elnöke: 
 
Jó napot kívánok! Először is nagyon szépen köszönöm. Örülök, hogy 
ennek a történelmi eseménynek részese lehettem, hogy itt ilyen jellegű 
döntés született. Azért hozzá kellett tennem azt, vagy hozzá kell tennem 
azt is, hogy volt itt, amikor a hajléktalan ellátási központot megkaptuk, 
akkor voltak hozzánk kérdések, ami pl. arról szólt, hogy hogyan fogjuk 
még elhelyezni a hajléktalanokat, akik egyébként ott vannak. Ezen ennek 
a folyamatnak a vége, tehát ez a kilenc darab lakás egyrészről a kiléptető 
rendszernek lesz egy nagyon szép példája. Ezen kívül pedig ugye 
önerőből fogjuk tudni ezt hozzátenni, tehát semmiféle önkormányzati vagy 
más egyéb támogatás nem lesz. Az ott dolgozók, és akik ott vannak, és 
támogatók fogják ezt a kilenc darab lakást fölújítani, megcsinálni. Evvel 
remélhetőleg a körzet is egy kicsit tisztulni fog, frissülni fog evvel. Ezen 
kívül pedig, hogy mi is egy kicsit hozzátegyek, és egy kis reklámot tegyek 
még ehhez a jóhoz, amit ön mondott, ugye a mai napon vagy a tegnapi 
napon adtuk át annak a kisfiúnak azt a százezer forintot, ami a 
gyógyulásához, a Dózsa iskolai sérült kisfiú gyógyulásához hozzásegített. 
El kell mondani, hogy teljesen önállóan hajléktalanjainkat, az itt élő, 
városban élő hajléktalanok gyűjtötték össze ezt a pénzt, és adták át. Tehát 
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próbáljuk mi is visszaadni azt, amit kapunk, és nagyon szépen köszönöm. 
Ennyi lett volna. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönjük szépen. Amennyiben… Bocsánat! Pintér Attila képviselő úré a 
szó! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak picit kapcsolódik a 
témához. Annyit szeretnék hozzátenni a történelmi pillanathoz, hogy hát 
ez az ügy, ez a szociális ellátás ügy, illetve hajléktalan ellátás ügy ugye 
kiváló példája annak a városban, hogy külső szakértőkkel, akik jól ismerik 
ezt a témát, meg kezelik összefogva, milyen komplex rendszereket tud 
összerakni az önkormányzat. Csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, 
hogy több más ilyen témaköre is van az önkormányzatnak, jó lenne, 
hogyha más témákban is ugyanígy tudnánk gondolkodni. mert lehet, hogy 
mondjuk így, élen járóak lennénk Magyarország megyei jogú városai 
tekintetében. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen, képviselő úr. Maximálisan egyetértünk. További 
hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Aki támogatja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

464/2018. (IX.20.) határozata 
a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosításáról 

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

Mentőszolgálat Alapítvánnyal 2017. október 4-én megkötött ellátási szerződés 
II. pontja az alábbi 21. és 22. pontokkal egészül ki: 

 
 „21. Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a Dunaújváros Megyei Jogú 

Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a 
lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete mellékletében 
kijelölt ingatlanok vonatkozásában bérlői jogviszonyt létesít Megbízottal abból a 
célból, hogy azokat Megbízott az ellátottaknak az ellátórendszerből való 
fokozatos kivezetése és társadalmi reintegrációja érdekében használja. 
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 22. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a 21. pont alapján külön bérleti 
szerződést kötnek Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 
25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendeletének szabályai szerint.” 

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

határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke részére 
küldje meg. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. szeptember 28. 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban meghatározott döntés alapján a határozat melléklete 
szerinti ellátási szerződés 1. számú módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő: 2018. szeptember 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

7. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének a 
lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 25/2017. (VI.16.) 
önkormányzati rendelete módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Pribil Sándor, a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumi 

elnöke 
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Rátérünk a hetedik napirendi pontra, javaslat Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről 
és a lakbérekről szóló önkormányzati rendelet módosítására. Hozzászólás 
hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! Először a határozatról döntünk természetesen. 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 
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fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

465/2018. (IX.20.) határozata 
lakásbérleti jog biztosításáról a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány részére 

 
1.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

lakásbérleti jog illesse meg Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a lakások és helyiségek bérletéről és a lakbérekről szóló 
25/2017. (VI.16.) önkormányzati rendelete mellékletében meghatározott 
ingatlanok vonatkozásában a Magyar Mentőszolgálat Alapítványt Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződés alapján 
jogszabályban meghatározott,- az Önkormányzat számára kötelező feladat 
ellátására -, és vállalják a számukra kijelölt ingatlanok teljes körű felújítását. 

 
2.    Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a Magyar Mentőszolgálat Alapítvánnyal a lakásbérleti szerződéseket kösse 
meg. 
 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a közigazgatási  osztály vezetője  
Határidő:  a szerződés aláírására: 2018. október 31. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Magyar Mentőszolgálat 
Alapítványt, hogy a lakások hasznosításáról tájékoztassák Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Polgármesterét. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a közigazgatási osztály vezetője  
Határidő: a tájékoztatás megküldésre: folyamatosan 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 
határozatot a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány kuratóriumának elnöke részére 
küldje meg. 

  
 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

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

Határidő:  2018. szeptember 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Gombos István alpolgármester: 
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És a rendeletről fogunk szavazni! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – megalkotta a 
19/2018. (IX.21.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat a Modern Városok Program keretében az új szálloda építéséről 

szóló tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok DVG Zrt. 
részére történő átadására 
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               

 
Gombos István alpolgármester: 
 

És rátérünk a nyolcadik napirendi pontra, javaslat a Modern Városok 
Program keretében az új szálloda építésről szóló tervdokumentáció 
elkészítésével kapcsolatos feladatok DVG Zrt. részére történő átadásra. 
Hingyi László képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Nem közvetlen a szállodával 
kapcsolatos, csak részben. Szeretnék felvilágosítást kapni. Többen 
megkerestek a körzetemben, hogy hogy áll a Mondbach-kúria fejlesztése 
a Modern Városokban, hogy mikorra várható valami elmozdulás ezen a 
téren. Sokan örülnek, hogy megmozdult az SZTK, Zöld Rendelő, az 
Élményfürdő, de mi van a kúriával. Tehát van-e valami pályázat vagy 
fejlesztés. Amennyiben nincs lehetőség arra, hogy valami legyen, akkor én 
szeretném kérni az önkormányzatot, hogy legalább a kúriára jövő évben 
különítsen el háromszáz millió forintot a kúria felújításával kapcsolatban, 
amennyiben lehetséges. Ezt szeretném kérni. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Azt gondolom, a szokásoknak megfelelően 
írásban. Jó? Ha elfogadja ezt. Köszönöm. További hozzászólás hiányában 
a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

466/2018. (IX.20.) határozata 
a Modern Városok Program keretében az új szálloda építéséről szóló terv-

dokumentáció elkészítésével kapcsolatos feladatok 
DVG Zrt. részére történő átadásáról 

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

gondoskodjon a Modern Városok Program keretében az „Új 
szálloda” elnevezésű állami beruházás előkészítésével kapcsolatos feladatok 
ellátásról 63.500.000,- Ft + ÁFA vállalkozási díj ellenében. 

  
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a jelen határozat mellékletét 

képező szerződést elfogadja. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására. 
  

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                         Vasmű u. 41 Irodaház Kft. projektmenedzsment 

Határidő: a tervezés megindítására: 2018. október 5. 
  
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban 

szereplő feladatokhoz előfinanszírozásaként 63.500.000,- Ft + ÁFA = 
80.645.000,- Ft saját forrást biztosít: 12.700.000,- Ft + ÁFA = 16.129.000,- Ft-ot 
biztosít a vállalkozói szerződésben foglalt előlegre az önkormányzat 2018. évi 
költségvetése 5. b melléklet 25.1 „Pályázati tevékenység, felkészítés, önrész” 
felhalmozási céltartalék sor terhére. A fennmaradó 50.800.000,- Ft + ÁFA = 
64.516.000,- Ft összeget az Önkormányzat 2019. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 

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

határozat 4. pontjában foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetés 
módosítása, és a 2019. évi költségvetés tervezése során vegye figyelembe, 
valamint utasítja a polgármestert a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalások teljesítésére. 

  
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 

                         a polgármester 
                      -  a költségvetés módosításáért és tervezéséért: 
                         a jegyző 
                     -  a költségvetés módosításában és előkészítésében való 
                        közreműködésért: 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                        a 2019. évi költségvetés elfogadásának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
9. Javaslat az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízi sport centrum 

megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” project 
Fabó Éva uszoda kivitelezés műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói 
feladataira vonatkozó szerződésekre 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Rátérünk a kilences napirendi pontra, javaslat az MVP keretében az új 
városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának ingatlanfejlesztési és 
beruházási koncepciója project Fabó Éva uszoda kivitelezés műszaki 
ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatra vonatkozó szerződésekre. 
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

467/2018. (IX.20.) határozata 
az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának 

ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója”project Fabó Éva uszoda 
kivitelezés műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladataira 

vonatkozó szerződésekről 
 
1. Magyarország Kormánya 1327/2018. (VII.18.) Kormány határozatával döntött 

az MVP keretében Dunaújvárosban megvalósuló  Fabó Éva Uszoda beruházás 
költségvetési támogatással történő megvalósulásáról. A 203/2017. (VII.10.) 
Korm. rendeletben kizárólagos joggal a Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. jelölte ki az Új városi fürdő és Vízisport 
Centrum megvalósítása (Dunaújváros) beruházás műszaki ellenőrének, 
beruházás-lebonyolítójának. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban megnevezett, a határozat 1-2. sz. mellékletét képező 
műszaki ellenőri és beruházás-lebonyolítói feladatokra vonatkozó megbízási 
szerződéseket írja alá, és intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 

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

Határidő: 2018. október 5. 
  
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
10. Javaslat a TOP-6.5.1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola 

épületenergetikai felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzésére, 
kivitelezési határidő módosításának elfogadására 
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               

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tizes napirendi pont, javaslat a TOP-6.5.1-2016-00001 Dózsa György 
Általános Iskola épületenergiai felújításához kapcsolódó pótmunkák 
elvégzésére, kivitelezési határidő módosításának elfogadására. Szabó 
Zsolt képviselő úré a szó! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nekem 
egy olyan kérdésem lenne így tájékozódás céljából, hogy ezeket a 
munkákat a DVG Zrt. alvállalkozókkal végezteti el a továbbiakban, vagy a 
saját alkalmazottjaival. És hogyha alvállalkozókkal végezteti el, akkor ott 
milyen típusú szerződéseket köt, van-e kötbér. Ha van kötbér, akkor azt 
érvényesítik-e. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. A DVG részéről kapunk választ. 
 

Gergő Edmond a DVG Zrt. operatív igazgatója: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! A DVG Zrt. ezeket a 
pótmunkákat saját embereivel végzi el. Különösképpen azért, mert egy 
közbeszerzéses szerződés került lebonyolításra. Oda az alvállalkozó 
bevonása az a közbeszerzés szabályainak megfelelően fog történni. Ez 
több fejezetre bontanám, mert azért itt pótmunka kapcsolódik. Van egy 
olyan része, amelyik kapcsolódik az épületenergetikai felújításhoz, és van 
egy olyan része, amely ehhez az épületenergetikai felújításhoz nem 
kapcsolódik, de mivel belenyúlunk, mondjuk a tetőszigetelésbe, akkor 
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olyan épületgépészeti elemeket is célszerű kicserélni, amik amúgy az 
épületenergetikai pályázatba nem tartoznak, de ha már megbontjuk, akkor 
ezeket ki kell cserélni. Tehát azokat, amik nem az épületenergetikai 
pályázathoz kapcsolódó pótmunkák, azokat a DVG saját embereivel végzi 
el, amik pedig az épületenergetikai felújításhoz kapcsolódó bizonyos 
pótmunkák, azokat pedig a közbeszerzés által nyert pályázó fogja 
elvégezni. 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm szépen. Azt hiszem, korrekt választ kaptunk, képviselő úr.  
 
Amennyiben támogatjuk, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezzük! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

468/2018. (IX.20.) határozata 
a TOP-6.5.1-2016-00001 Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai 

felújításához kapcsolódó pótmunkák elvégzésére, 
kivitelezési határidő módosításának elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-2016-00001 
Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése c. projektben 
tervezett beruházási tevékenységhez kapcsolódó pótmunkát a határozat 1. sz. 
mellékletét képező vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelően a DVG 
Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) végezze el 26.203.600,- Ft, + ÁFA, 
összesen bruttó 33.278.572,- Ft, azaz harminchárommillió-
kettőszázhetvennyolcezer-ötszázhetvenkettő forint vállalkozási díjért. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.5.1-2016-00001 
Dózsa György Általános Iskola épületenergetikai fejlesztése c. projektben 
tervezett beruházási tevékenységre létrejött vállalkozási szerződés teljesítési 
határideje 2018.12.28.-ra módosuljon. 

 
3.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 

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

 
Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 

                    a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
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Határidő:  a szerződés megkötésére: 2018. október 03. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő 

kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete 5. melléklete 23/3 dologi kiadások sorról 
3.686.454,- Ft, az 5. melléklet 3/3 dologi kiadások sorról 11.938.584,- Ft, a 
7/a/23/16 sorról 13.653.534,- Ft, valamint a 7/b/1/14 sorról 4.000.000,- Ft-ot a 
7/b melléklet 1.20 „Iskolák felújítása” sorra átcsoportosítva biztosít fedezetet. 

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:  

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

Határidő:  2018. december. 28. 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglal kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron 
következő módosításakor vegye figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés módosításáért:  

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

Határidő:  a költségvetés soron következő módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
11.  Javaslat a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésre 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tizenegyedik napirend, javaslat a Mária Út Egyesülettel történő 
együttműködésre. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

469/2018. (IX.20.) határozata 
a Mária Út Egyesülettel történő együttműködésről 
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1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy a Mária 
Út Közhasznú Egyesület kezdeményezze a Kormánynál, hogy a zarándok 
turizmus fejlesztésére és ezzel összefüggésben a közép-európai 
együttműködésre külön programot valósítson meg.  

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére a Mária Út Közhasznú Egyesülettel. 
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 

  - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
    a főépítészi, építésügyi és  környezetvédelmi osztályvezető 

Határidő: 2018. október 1. 
 
12. Javaslat Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhely és járda 

közvilágításának kivitelezésére, valamint kapubehajtó 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 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója               

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Tizenkettedik napirendi pontként, javaslat Dunaújváros területén új 
gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának kivitelezésére, valamint 
kapubehajtó kiépítésére. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. 
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

470/2018 (IX.20.) határozata 
Dunaújváros területén új gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának 

kivitelezéséről, valamint kapubehajtó kiépítéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 

területén új gyalogos-átkelőhely és járda közvilágításának, valamint 
kapubehajtó kiépítésének kivitelezési munkáit (Aranyvölgyi úton tervezett új 
gyalogátkelőhely közvilágítása, a Sárkány közben épült új járda közvilágítása, 
kapubejáró kiépítése a Sárkány közben épült új járda mellett) bruttó 8.863.518,- 
Ft összegért a DVG Zrt-től megrendeli. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban meghatározott az 
Aranyvölgy úton tervezett új gyalogos-átkelőhely közvilágításának kivitelezése 
feladatra a fedezetet bruttó 4.053.449 Ft összegben Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának a 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának 
szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: 
rendelet) 7.a. mellékletének 1. Városfejlesztés és -rendezés alcíme alatti 1.3. 
„Gyalogátkelőhelyek kivitelezése FORD. ÁFA” soráról 3.192.692 Ft; míg az 
5/1/3. dologi kiadások sorról 861.757 Ft átcsoportosításával biztosítja. 

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

Sárkány közben épült új járda közvilágításának kivitelezése feladatra a 
fedezetet bruttó 4.324.858,- Ft összegben a rendelet 7.a. mellékletének 1. 
Városfejlesztés és -rendezés alcíme alatti 1.3. „Gyalogátkelőhelyek kivitelezése 
FORD. ÁFA” soráról 3.405.400 Ft; míg az 5/1/3. dologi kiadások sorról 919.458 
Ft átcsoportosításával biztosítja. 

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

Kapubejáró kiépítése a Sárkány közben épült új járda mellett feladatra a 
fedezetet bruttó 485.211,- Ft összegben a rendelet 7.a. mellékletének 1. 
Városfejlesztés és -rendezés alcíme alatti 1.3. „Gyalogátkelőhelyek kivitelezése 
FORD. ÁFA” soráról 382.056 Ft; míg az 5/1/3. dologi kiadások sorról 103.155 Ft 
átcsoportosításával biztosítja. 

 
5.  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. október 5. 
 
6.  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 önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási 

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

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Tizenharmadik napirendi pont, javaslat önkormányzati tulajdonú 
intézmények fejlesztési, felújítási munkálataira. Hozzászólás hiányában a 
napirendet lezárom.  
 
Kérem, szavazzunk! 
 

Gombos István alpolgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 11 fő (Barta Endre, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 4 
fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

471/2018. (IX.20.) határozata 
önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáiról 

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

önkormányzati tulajdonú intézmények fejlesztési, felújítási munkáit bruttó 
22.272.559,- Ft összegért a DVG Zrt.-vel elkészítteti. 

   
2.  Az 1. pontban meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét Dunaújváros 

Megyei Jogú  Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendelete 
(továbbiakban: rendelet) 7.a. mellékletében szereplő „1.9.Óvoda beruházási 
feladatai” során rendelkezésre álló összeg (2.530.141,- Ft), valamint az 5.2.3. 
(60.359,- Ft) és 5.3.3. (194.000,- Ft) sorokból átcsoportosított összeg biztosítja. 
A rendelet 7.b. mellékletében szereplő „1.19.Dunaújvárosi Óvoda felújítási 
feladatai” sorra a 7.a.3.7.(2.024.455,- Ft) a 7.b.1.17. (4.729.985,- Ft) és a 
7.b.1.18.(2.418.004,- Ft) sorokból átcsoportosított összeg biztosítja. A rendelet 
7.b. mellékletében szereplő „1.21.Bölcsődék felújítási feladatai” (1.076.970,- Ft) 
során jóváhagyott keretösszeg biztosítja. A rendelet 7.b. mellékletében szereplő 
„1.20.Iskolák felújítása” sorra a 7.b.1.18. (5.174.968,- Ft) és a 7.a.1.4. 
(4.063.677,- Ft) sorokból átcsoportosított összeg biztosítja. 

     
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

     
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester 
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
               a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: 2018. október 05. 
 

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

  
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője  
Határidő:  - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 

                 - kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 2018. október 05. 
                   
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 10:13 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 
 
14. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett 

közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 3. 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: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, szolgáltatási keretszerződés 
módosítása. 
 
Hozzászólás hiányában, aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 9 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Sztankovics László), tartózkodott 1 fő (Szabó Zsolt), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán)  – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
472/2018. (IX.20.) határozata 

Dunaújváros MJV közigazgatási területén végzett közfeladatok ellátására 
vonatkozó szolgáltatási szerződés /2018. április-december hónap/ 

3. 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 3. számú módosítását, 
a VII., VIII., XIV., XV., XX. sorok előirányzatainak emelését jóváhagyja. 

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

pótlása) sort érintő 6.955.771 Ft-tal történő emeléshez a fedezetet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
5. Mellékletének 4/3 dologi kiadások soron biztosított. 

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

rakodása) sort érintő 7.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
7a mellékletének 2/7 „játszóeszközök cseréje” elnevezésű feladatsorról 763.642 
Ft, a 7a melléklet 3/7 „Északi lakóterület csapadékvíz elvezetés kiviteli terv” 
elnevezésű feladatsorról 236.358 Ft, az 5. melléklet 1/3 dologi kiadások sorról 
1.000.000, valamint az 5. melléklet 2/3 dologi kiadások soráról 5.000.000 Ft 
átcsoportosításával biztosítja. 

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

karbantartása) sort érintő 80.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a 
Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 
7.a mellékletének 1/6 „Temető előtti térköves parkoló kialakítása FORD ÁFA” 
elnevezésű feladatsorról 62.992.000 Ft, valamint az 5. melléklet 1/3 dologi 
kiadások sorról 17.008.000 Ft átcsoportosítása útján biztosítja. 

 
5) Az 1. pontban szereplő XV. (Közúti tartozékok karbantartása) sort érintő 

5.000.000 Ft-tal történő emeléshez a fedezet a Dunaújvárosi Megyei Jogú 
Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 5. melléklet 2/3 dologi 
kiadások soron biztosított. 

 
6)  Az 1. pontban szereplő XX. (Utak pormentesítése) sort érintő 2.000.000 Ft-tal 

történő emeléshez a fedezetet a Dunaújvárosi Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2018. évi költségvetésének 5. melléklet 1/3 dologi kiadások 
sorról átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
7)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal 2018. április-december hónapra szóló szolgáltatási 
keretszerződés 3. sz. módosítását aláírja. 

 
Felelős: - a szerződés aláírásáért:  

                        a polgármester 
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                      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
               a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető 

Határidő: 2018. szeptember 30. 
 
8)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2-6. pontokban 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.) 
 

15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi 
közbeszerzési tervének 1. számú módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirend közbeszerzési szabályzatunk módosítása.  
 
Hozzászólás hiányában, kérem, döntsenek! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

473/2018. (IX.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 

2018. évi közbeszerzési tervének 1. számú módosításáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2018. évre 

vonatkozó közbeszerzési tervének 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti 
tartalommal elfogadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elrendeli az önkormányzat 2018. 

évre vonatkozó közbeszerzési terve 1. számú módosítással egységes 
szerkezetbe foglalt közbeszerzési tervének az önkormányzat honlapján történő 
közzétételét. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a közbeszerzési ügyintéző 

Határidő: a közzétételre 2018. október 1. 
    a közzététel időtartama a 2018. évre vonatkozó közbeszerzési terv 
                        honlapon történő közzétételének időpontjáig tart. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
16. Javaslat 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 eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Fényforrások, lámpatestek tartozékokkal együtt történő működtetés, dísz- 
és térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása tárgyú közbeszerzés 
eredményének megállapítása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
(A szavazás után Lőrinczi Konrád képviselő jelezte, hogy a szavazás eredményéhez 
még plusz egy igen szavazat adódik, így kialakult a szavazás eredményeként: 12 
igen szavazat, távol lévő 3 fő.) 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

474/2018. (IX.20.) határozata 
„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 eljárás 
eredményének megállapításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 371/2018. (VI.21.) határozatával 

támogatta az „Vállalkozási szerződés keretében Dunaújváros közigazgatási 
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területén lévő közvilágítási hálózat aktív elemeinek – fényforrások és 
lámpatestek tartozékaikkal együtt történő – működtetése, Dunaújváros dísz- és 
térvilágítási lámpatestek javítása, karbantartása” tárgyban a 2015. évi CXLIII. 
törvény 113. § (1) bekezdés szerinti nyílt eljárás keretében történő 
közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a VILL-KORR HUNGÁRIA 
Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság (9027 Győr Berkenyefa sor 9.) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró 
ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Az ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – 
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerzési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy nyertes ajánlattevőként a VILL-KORR 
Hungária Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság ajánlattevő kihirdethető, 
tekintettel arra, hogy ajánlattevő tette a legkedvezőbb érvényes ajánlatot. 

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

közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a VILL-KORR 
Hungária Villamosipari Kft.-t (Székhely: 9027 Győr, Berkenye fasor 9.), mint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja 
nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés 
aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 1.166.000,- Ft/hó. 

 
6.  Az 1.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 371/2018. (VI.21.) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében biztosított. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a szerződés aláírására 2018. október 15. 
 
17. Javaslat „Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” 

tárgyban indult közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
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A következő szintén közbeszerzési eljárás eredményhirdetése intelligens 
gyalogátkelő telepítése tárgyban.  
 
Aki támogatja a napirendet, az kérem, igennel szavazzon! 17. 
Pontosabban nem a napirendet támogatjuk, hanem a határozati javaslatot, 
melyet a napirend tartalmaz. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

475/2018. (IX.20.) határozata 

„Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése” tárgyban indult 
közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 370/2018. (VI.21.) határozatával 
támogatta Dunaújváros területén intelligens gyalogátkelő telepítése tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 
lefolytatását követően megállapítja, hogya a Pearl Enterprises Kft. (Székhely: 
4028 Debrecen, Rózsahegy u. 17.) ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, 
vele szemben nem áll fenn kizáró ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés 
teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban és a 
vonatkozó jogszabályokban – különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes.  
 

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján a Pearl 
Enterprises Kft.-t (Székhely: 4028 Debrecen, Rózsahegy u. 17.), mint a 
legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó gazdasági szervezetet nyilvánítja 
nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert a kapcsolódó szerződés 
aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 22.760.110,- Ft. 

 

5. A 4.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének 370/2018. (VI.21.) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében biztosított. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
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Határidő: a szerződés aláírására 2018. október 15. 
 
18. Javaslat „Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” 

tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Térfelügyeleti kamerarendszer bővítése, hasonló jellegű témakör. Pintér 
képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyszerű ez a témakör. 
Kezdettől fogva támogattuk ezt a térfelügyeleti kamerarendszernek a 
kialakítását és a bővítését is. De nagyon jó lesz, hogyha használjuk is ezt 
a kamerarendszert. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy múlt héten vagy 
előtte héten egy csodálatos tömegverekedésnek voltam a szemtanúja. A 
Szórád lakói végignézhették egyébként a piacon fényes nappal, ilyen esti 
órákban. Nem tudom, hogy nyilván a kamera látta ezt, úgyhogy nem 
tudom, hogy történt-e bármi intézkedés ebben az ügyben, illetve nem 
tudom, tudnak-e róla, hogy a Szórádon pl. esténként gyorsulási 
versenyeket rendeznek kiváló képességű fiatal és kevésbé fiatal emberek. 
Csak egy-két dolog, ami itt most a térfelügyeleti kamerarendszer kapcsán 
eszembe jut, szerintem más olyan jellegű események is történnek a 
városban, amire én már régóta szorgalmaznék sokkal keményebb és 
határozottabb fellépést a rendőrség részéről. Úgyhogy mivel polgármester 
úr és miniszterelnöki biztos úr ugye nagyon szoros kapcsolatban van a 
dunaújvárosi rendőrséggel, kapitány úrral, szeretném, hogyha erre 
fölhívnák a figyelmüket, és ebben a témakörben lenne valami komolyabb 
intézkedés. Az engem kevésbé érdekel, hogyha bűnözők agyonverik 
egymást, mosolygok rajta, de nyilván az ott lakókat ez komolyan zavarja, 
és nyilván senki nem fog odamenni és szólni, hogy belekeveredjen egy 
ilyen balhéba. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Világos. Köszönöm egyrészt a jelzését, bár én erről hallottam, másrészt a 
gondolatát. 
 
Aki támogatja a határozati javaslatot, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

476/2018. (IX.20.) határozata 
„Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése” tárgyú 

közbeszerzési eljárás eredményének megállapításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 369/2018. (VI.21.) határozatával 
támogatta Dunaújváros térfelügyeleti kamerarendszerének bővítése tárgyban a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti 
nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy az ERANDO Biztonságtechnikai 
Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (Székhely: 1139 Budapest Teve Utca 51/b.) 
ajánlattevő által benyújtott ajánlat érvényes, vele szemben nem áll fenn kizáró 
ok és ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére. Ajánlattevő ajánlata 
megfelel az ajánlattételi felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban – 
különösen a Kbt.-ben – foglaltaknak 

  
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a közbeszerezési eljárás 

lefolytatását követően megállapítja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményes. 
  

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1.) pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás keretében benyújtott ajánlatok alapján az ERANDO 
Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft.-t (Székhely: 1139 
Budapest Teve Utca 51/b.), mint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó 
gazdasági szervezetet nyilvánítja nyertesnek és felhatalmazza a Polgármestert 
a kapcsolódó szerződés aláírására. A nyertes ajánlat összege nettó 
41.752.742,- Ft. 

  
5.  A 4.) pontban szereplő kötelezettségvállalásra a fedezet Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 369/2018. (VI.21.) határozata alapján Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésében biztosított. 

 

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

Határidő: a szerződés aláírására 2018. október 15. 
 

19. Javaslat a víziközmű rendszerre vonatkozó 2018. évben benyújtandó 
Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a benyújtáshoz szükséges 
meghatalmazás megadására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
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               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Göblyös Béla, a DVCSH Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Gördülő fejlesztési terv elfogadása a víziközmű rendszere kapcsán és a 
benyújtáshoz szükséges meghatalmazás megadása. Frakcióvezető úr! 
Parancsoljon! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Mivel idevágó a 
téma, szeretném felkérni a városüzemeltetési osztályt, és jó, hogy itt van a 
DVCSH képviselője is. Ugye megint Kulcs, Rácalmás és Dunaújváros 
között a csatornázási program, és ennek kapcsán több városlakó 
fölkeresett azon részekből, mint Pentele, Óváros, hogy ővelük mi lesz a 
rendszerrel. Én szeretném felkérni mindkét félt, hogy dolgozzanak ki egy 
ütemtervet és egy fejlesztést ezeknek az utaknak a csatornázási 
rendszerében. És ha nem is, de egy rövid vagy hosszú távú olyan dolgot, 
hogy tájékoztatni tudjuk őket, kb. melyik utca, hogy mikorra várható 
ezeknek a csatornázása. Eléggé föl vannak háborodva, hogy ugye ott 
elszaporodnak a patkányok, minden, és egy ilyen közmű csatornával meg 
lehetne oldani ezeket a feladatokat. Illetve a XXI. századnak ez már egy 
alap követelménye, hogy ezek a létesítmények meg legyenek oldva, 
úgyhogy szeretném kérni mindkét félt, hogy tegyenek meg mindent, és 
tegyenek előterjesztést ezeknek a csatornázásoknak a felújítása 
érdekében. Köszönöm szépen. 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

477/2018. (IX.20.) határozata 
a víziközmű rendszerre vonatkozó 2018. évben benyújtandó  

Gördülő fejlesztési terv elfogadására és a  benyújtáshoz szükséges 
meghatalmazás megadására 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadta a 

víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő fejlesztési tervet (részei: Felújítási és 
pótlási terv, Beruházási terv). A megvalósítás forrása a felújítások és pótlások 
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vonatkozásában a víziközmű vagyonbérleti díjából befolyt összeg (amortizációs 
költség), a beruházások vonatkozásában a DVCSH Kft. saját pénzeszköze, 
valamint pályázati forrás. 

 
2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése meghatalmazza a Dunaújvárosi 

Víz- Csatorna-, Hőszolgáltató Kft.-t (2400 Dunaújváros, Építők u. 1.), hogy a 
Gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási 
Hivatalhoz a DMJV Önkormányzata nevében nyújtsa be. 

 
3.)  A Közgyűlés felkéri a Polgármestert a határozat közlésére. 
 

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

Határidő: 2018. szeptember 27. 
 

20. Javaslat a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi 
támogatására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Magosi Lajos tűzoltó ezredes, FMKI igazgatója 

 Lóki Richárd alezredes, FMKI DKK katasztrófavédelmi 
 kirendeltségvezetője 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelmére. A 
határozati javaslat egy „A” és egy „B” változatot tartalmaz. Az „A” a 
támogató, azt tenném fel szavazásra. Üdvözlöm tisztelettel Lóki Richárd 
alezredes urat, a kirendeltség vezetőjét.  
 
Tehát az „A” változatról döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

478/2018. (IX.20.) határozata  
a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi támogatásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Fejér Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére a Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi 
Kirendeltség, illetve a Dunaújvárosi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 
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kiemelkedően teljesítő személyi állományának bruttó jutalmazására, valamint a 
kapcsolódó, munkáltatót terhelő adók megfizetésére 5.000.000 Ft, azaz ötmillió 
forint összegű céltámogatást biztosít a 2018. évben.  

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

szereplő kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól 
szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet 5.b mellékletének 24. Általános 
tartaléka elnevezésű előirányzat sorról biztosít fedezetet. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített és az Ügyrendi, 
Igazgatási és Jogi Bizottság véleményezését követően, a Fejér Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatósággal kötendő Megállapodást írja alá, valamint 
jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítésről. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a megállapodás megkötésére:  
                           a szakbizottság véleményét követő 15 nap 
                        - a pénzügyi teljesítésre: 
                          a megállapodás aláírását követő 20 nap 

 
21. Javaslat a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány 

2017. évi beszámolójának és közhasznúság jelentésének elfogadására  
Előadó:  a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottsága elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Udvardi Sándor, a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért 

                    Közalapítvány kuratóriumi elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, a Közbiztonságért Közalapítvány 
tavalyi beszámolója és a közhasznúság jelentésének elfogadása.  
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna 
Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
479/2018. (IX.20.) határozata 

a Dunaújváros és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány  
2017. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros és Környéke 

Közbiztonságáért Közalapítványnak a 2017. évről szóló beszámolóját és 
közhasznúsági jelentését tudomásul veszi. 

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

közlésére. 
  

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

Határidő: 2018. szeptember 28. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

22. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány alapító okiratának 
módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvány alapító okiratának módosítása. 
Bozsits Attila dr. lemondása után egy kuratóriumi tagságról kell dönteni. 
Indítványoznám, hogy a közgyűlés Pecsét István urat kérje fel. 
Indokolnom gondolom, nem nagyon kell. Pecsét István urat kérje fel 
kurátornak az alapítvány kuratóriumi tagság vonatkozásában. 
 
Aki ezt támogatja, kérem, igennel szavazzon! Ez még csak a módosítás. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

480/2018. (IX.20.) határozata 
a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány kuratóriumi tagjának 

megválasztásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért” 
Közalapítvány kuratóriumi tagjának Pecsét Istvánt kéri fel. 
 



58 

 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Vagy nem módosítás, hanem a kiegészítés, ugye a kipontozott hely volt.  
 
És akkor a határozati javaslat egészéről döntünk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

481/2018. (IX.20.) határozata 
a „Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány alapító okiratának módosításáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi a 

„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány kuratóriumi tagja, Dr. Bozsits Attila 
tisztségről történő lemondását. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért” 

Közalapítvány kuratóriumi tagjának Pecsét Istvánt kéri fel. 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Dunaújvárosiak Életéért” 

Közalapítvány alapító okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja 
el: 

 
„ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Dunaújvárosiak 
Életéért” Közalapítvány többször módosított alapító okirata alábbi módosító okiratát 
fogadja el: 
 
1. Az alapító okirat 5.1. pontja az alábbiak szerint módosul: 
„5.1. A közalapítvány képviselője teljes jogkörrel a kuratórium elnöke. Az elnök 
képviseleti joga általános, önálló és korlátlan. A kuratórium elnökének 
akadályoztatása esetén a közalapítványt Pecsét István, az ő akadályoztatása esetén 
Zsipi Éva Sarolta kuratóriumi tag – önállóan – képviseli. Utalványozási és 
bankszámla feletti rendelkezés során a képviselet módja és terjedelme a kuratórium 
elnökének képviseleti jogával azonos. A helyettesítés során megtett intézkedésekről 
a kuratórium elnökének az intézkedést követő 3 napon belül, a kuratóriumnak a 
soron következő kuratóriumi ülésen beszámolni kötelesek.” 
 
2. Az alapító okirat 7.1. pont (2) bekezdésében a „Dr. Bozsits Attila” szöveg helyébe 
a „Pecsét István” szöveg lép. 
 
3. Az alapító okirat jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 
tartalommal hatályban maradnak. 
 



59 

 

Dunaújváros, 2018. ………………. 
 

Cserna Gábor 
Dunaújváros Megyei Jogú Város 

Polgármestere 
 
Záradék: 
Az alapító okirat módosítását Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
Közgyűlése a 2018. szeptember 20-i ülésén a 481/2018. (X. 20.) határozatával 
fogadta el.” 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az 1. pontban elfogadott módosító okiratot és e határozat mellékletét 
képező, módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester 
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. szeptember 28. 

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

változás bejegyzéséről szóló kérelmet küldje meg a Székesfehérvári 
Törvényszék részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 18. 

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

„Dunaújvárosiak Életéért” Közalapítvány módosítással egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát az önkormányzat hivatalos honlapján tegye közzé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
      a polgármester  
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a jogerős bírósági nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

23. Javaslat a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én 
létrejött támogatási szerződés 2. számú módosítására  
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
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Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal két évvel ezelőtt kötött 
támogatási szerződés második módosítására kerül sor, ha önök ezt 
elfogadják. 
 
Kérem, döntsenek! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

482/2018. (IX.20.) határozata 
a Dunaújvárosiak Életéért Közalapítvánnyal 2016. március 31-én létrejött 

támogatási szerződés 2. számú módosításáról 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, 
hogy hozzájárul a 122/2016. (III.17.) határozata alapján a Dunaújvárosiak 
Életéért” Közalapítvánnyal 2016. március 31-én – Pecsét István 
gyógykezelésének segítése érdekében – megkötött támogatás nyújtására 
vonatkozó „Támogatási szerződés” módosításához. 

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

pont szerinti szerződés módosítása a 2.000.000 Ft, azaz kétmillió forint 
támogatás egy összegben történő visszafizetési határidejét 2018. december 31. 
napjában határozza meg.  

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a humán ügyekért felelős 

alpolgármestert, hogy a határozat mellékletét képező „Támogatási szerződés” 
2. számú módosítását az Önkormányzat nevében írja alá.  

 
Felelős:  - a megállapodás aláírásáért és a határozat közléséért:  
       a humán ügyekért felelős alpolgármester 
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

                          a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. szeptember 28. 
            - a megállapodás aláírására: 2018. október 15. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
24. Javaslat a 10. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében Dr. Kosztándi-

Molnár Arnold fogorvossal feladatellátási előszerződés és –szerződés 
megkötésére, a meglévő feladatellátási szerződés egyidejű 
megszüntetésével; a körzet átvételéhez igényelt támogatás iránti kérelem 
elbírálására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
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               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Kéthelyi Ágnes fogorvos 

 Dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvos 
Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a FMKH DJH Népegészségügyi 
Osztály osztályvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A 10. számú fogorvosi körzet ellátása érdekében dr. Kosztándi-Molnár 
Arnold fogorvossal feladatellátási előszerződés megkötése, a meglévő 
szerződés egyidejű megszüntetésével és támogatási kérelem elbírálása. 
Igen. Szeretném önöknek bemutatni dr. Kosztándi-Molnár Arnold urat. 
Róla van szó. Nagyon szépen köszönöm. 
 
A határozati javaslat „A” változatáról döntünk először! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
483/2018. (IX.20.) határozata 

a 10. számú fogorvosi körzetre dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal 
feladatellátási előszerződés és -szerződés megkötésére, a meglévő 

feladatellátási szerződés egyidejű megszüntetésével; a körzet átvételéhez 
igényelt támogatás iránti kérelem elbírálásáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Kosztándi-Molnár Arnold 

egyéni vállalkozó fogorvos (székhelye: 2422 Mezőfalva, Semmelweis utca 1.) 
részére dr. Kéthelyi Ágnes Gizella fogorvosi praxisa megvásárlásához 
5.000.000,- Ft összegű egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
határozat 1. számú melléklete szerinti támogatási szerződésben foglalt 
feltételekkel. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelölt összeg 

fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (IX.20.) 
önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások 
sorról az Egyéb kiadások sor javára történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy dr. Kosztándi-Molnár Arnolddal a jelen határozat 1. számú mellékletét 
képező támogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

                       - a végrehajtásban való közreműködésért: 
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                         a humán szolgáltatási osztályvezető 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására: 2018. október 31. 
 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi, hogy dr. Kéthelyi 

Ágnes Gizella fogorvos a 10. számú fogorvosi körzet praxisjogát (telephely: 
2400 Dunaújváros, Vasmű út 10.) dr. Kosztándi-Molnár Arnold részére 
elidegenítette, felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 2. számú 
melléklete szerinti feladatellátási szerződést megszüntető okiratot írja alá dr. 
Kéthelyi Ágnes Gizella fogorvossal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 

      - a végrehajtásban való közreműködésért: 
        a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: - a határozatnak az érintettekkel való közlésére: 2018. október 1. 
                   - a megszüntető okirat aláírására: 2018. október 31. 
 

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
2019. január 1-től a dunaújvárosi 10. számú fogorvosi körzetre vonatkozóan 
területi ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. 
Kosztándi-Molnár Arnold egyéni vállalkozó fogorvossal.  

 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja 
alá a dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2018. október 31. 
 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 4. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá 
dr. Kosztándi-Molnár Arnold fogorvossal, miután dr. Kosztándi-Molnár Arnold a 
2400 Dunaújváros, Vasmű út 10. szám alatti telephelyre a praxisjogot 
engedélyező jogerős határozat eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
  
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Sikeres és eredményes munkát kívánok, doktor úr! 
 

25. Javaslat a 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Garai Gréta 
fogorvossal feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés 
megkötésére és támogatás iránti kérelem elbírálására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Garai Gréta fogorvos 

Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a FMKH DJH Népegészségügyi 
Osztály osztályvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pont a 3. számú körzet ellátására, és engedjék 
meg, hogy a doktornőt bemutassam, dr. Garai Gréta szakorvost. Nagyon 
köszönöm. Köszönöm, hogy elfáradt a közgyűlésre. Tessék? Egyeztetni 
majd… Ez jó volt. Doktornő! Mégiscsak a humán ügyekkel 
alpolgármesterről van szó. A határozati javaslatról döntünk! 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
484/2018. (IX.20.) határozata 

a 3. számú fogorvosi körzet ellátására dr. Garai Gréta fogorvossal 
feladatellátási előszerződés, feladatellátási szerződés megkötéséről és 

támogatás iránti kérelem elbírálásáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Garai Gréta egyéni vállalkozó 
fogorvos (székhely: 2400 Dunaújváros, Eszperantó út 33.) részére számla 
ellenében havi 60.000,- Ft összegű albérleti díj címén vissza nem térítendő 
támogatást nyújt a fogorvosi tevékenység tényleges megkezdésétől saját 
tulajdonú lakóingatlan megvásárlása időpontjáig, illetve a letelepedés központi 
forrásból történő esetleges támogatásáig, de legfeljebb a feladatellátási 
szerződés hatálybalépését követő öt évig, azzal, hogy dr. Garai Gréta az 
albérleti szerződést köteles Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzatához benyújtani. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban jelölt összeg 

fedezetét Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (IX.20.) 
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önkormányzati rendelet 5. melléklet 11. Egészségügyi alcím Dologi kiadások 
sorról az Egyéb kiadások sor javára történő átcsoportosítás útján biztosítja. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy dr. Garai Grétával a jelen határozat 1. számú mellékletét képező 
támogatási szerződést kösse meg.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

                       - a végrehajtásban való közreműködésért: 
                         a humán szolgáltatási osztályvezető 
                       - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért: 
                         a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

Határidő: a szerződés aláírására: 2018. október 31. 
 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
legkésőbb 2019. január 1-től a dunaújvárosi 3. számú fogorvosi körzetre területi 
ellátási kötelezettséggel feladatellátási szerződést kíván kötni dr. Garai Gréta 
egyéni vállalkozó fogorvossal.  

 
5.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 2. számú melléklete szerinti feladatellátási előszerződést írja 
alá a dr. Garai Gréta fogorvossal. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: 2018. október 31. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozat 3. számú melléklete szerinti feladatellátási szerződést írja alá 
dr. Garai Gréta fogorvossal, miután dr. Garai Gréta a 2400 Dunaújváros, Vasmű 
út 10. szám alatti telephelyre vonatkozó, praxisjogot engedélyező jogerős 
határozat eredeti példányát bemutatta. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

    - a végrehajtásban való közreműködésért: 
      a humán szolgáltatási osztályvezető 

Határidő: a jogerős praxisjog engedély bemutatását követő 15 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Doktornő közben sms-t küldött, hogy holnap reggel 8,00-ra várja 
alpolgármester urat, mindenfajta előzetes étkezés nélkül meg minden 
nélkül. Doktornő! Sikeres és eredményes munkát kívánok önnek is!  
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26. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 262/2018. (V.17.) 
számú határozatának módosítására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
Meghívott:  Dr. Majorosi Emese háziorvos 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy korábbi közgyűlési határozatunk módosítására térünk át, amely dr. 
Majorosi Emese felnőtt háziorvos körzetét érinti, útiköltségének 
megtérítésével kapcsolatos. 
 
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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

485/2018. (IX.20.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 

262/2018. (V.17.) számú határozatának módosításáról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15. számú felnőtt háziorvosi 
körzet ellátása érdekében dr. Majorosi Emese útiköltségének megtérítéséről 
szóló 262/2018. (V.17.) határozat 1. és 2. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 15. számú felnőtt háziorvosi 
körzet ellátása érdekében dr. Majorosi Emese teljes gépjármű útiköltségét, mint 
a körzet működtetésével szükségszerűen felmerülő költséget elismeri, és 
hozzájárul annak kifizetéséhez 2018. június 1-től  lakóhelye és a 15. körzet 
Dunaújváros, Váci M. u. 9. szám alatti rendelő közötti útvonal tekintetében a 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Állami Egészségügyi 
Ellátó Központ között – a 15. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátása érdekében – 
létrejött szerződés időtartama alatt azzal, hogy dr. Majorosi Emese az útiköltség 
megtérítéséhez  a vonatkozó jogszabályok által előírt dokumentumokat köteles 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatához benyújtani. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

                        - a végrehajtásban való közreműködésért: a humán szolgáltatási 
                          osztály vezetője  

Határidő:- folyamatos” 
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„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Polgármestert, hogy a 
jogszabályok által előírt dokumentumok benyújtását követően az útiköltség 
megtérítéséről – annak tényleges felmerülésétől, 2018. június 1. napjától – 
intézkedjen. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

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

Határidő: folyamatos” 
 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

  - a végrehajtásban való közreműködésért: 
    a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: 2018. szeptember 28. 
 

27. Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb 
vezetőjének megbízására 
Előadó:  a polgármester 
Meghívott:  a pályázó 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendi pontunk a GESZ, a Gazdasági Ellátó Szervezet 
magasabb vezetőjének megbízása. Üdvözlöm Farkasné Vörös Magdolna 
intézményvezető asszonyt, regnáló intézményvezető asszonyt, akinek 
szeretném megköszönni az elmúlt öt évben nyújtott munkáját, tekintettel, 
hogy egy pályázat elbírálásáról van szó. Nem kell megijednie! Egyedüli 
pályázóként azt kell, hogy mondjam, igazgatónő munkájával a 
városvezetés maximálisan elégedett, és kívánom, hogy a továbbiakban is 
ugyanilyen következetesen és lelkiismeretesen végezze ezt az egyébként 
nem könnyű feladatot. Igazgatónő hozzájárult a nyílt ülésen való 
tárgyaláshoz. 
 
Az „A” változatot teszem fel szavazásra! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
486/2018. (IX.20.) határozata 

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 
magasabb vezetőjének megbízásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 

Szervezet intézmény magasabb vezetői pályázat nyerteseként Farkasné Vörös 
Magdolna Máriát jelöli meg, akit 2018. október 1. napjától 2023. szeptember 30. 
napjáig terjedő határozott időtartamra megbíz az intézmény vezetésével, 
igazgatói beosztással. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 
magasabb vezetőnek járó vezetői pótlék mértékét 250%-ban határozza meg. Az 
intézményvezető havi járandósága a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 66-77. §-ai, valamint a 77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet 
10/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti garantált illetmény, valamint a vezetőt 
megillető további illetményelemek és pótlékok alapján: 365.400.- Ft, azaz 
háromszázhatvanötezer-négyszáz forint 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban foglaltak szerint szükséges munkajogi intézkedéseket tegye meg 
azzal, hogy a magasabb vezetői megbízásra vonatkozó bérezés és egyéb 
juttatási rendszer a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény szerint illeti meg az intézmény vezetőjét.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

               a polgármester 
                        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

      a személyügyi és működtetési osztály vezetője  
Határidő:  2018. szeptember 28. 

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

pályázót értesítse a pályázat eredményéről. 
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: 2018. szeptember 25. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És akkor szeretném önnel ismertetni a közgyűlés döntését. Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet magasabb vezetői pályázat nyerteseként Farkasné Vörös 
Magdolna Máriát jelöli meg 2018. október elsejétől 2023. szeptember 30-ig 
terjedő határozott időtartamra igazgatói beosztással. A magasabb 
vezetőnek járó vezetői pótlék mértékét 250%-ban határozza meg. Az 
egyéb illetményt nem olvasnám fel, értelemszerűen a Kjt., 
közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény ide vonatkozó passzusa 
értelmében. Gratulálok, és eredményes munkát kívánok önnek! 
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28. Javaslat óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek 
biztosítására, az Útkeresés Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának 
meghatározására 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Kissné Fekete Éva, az Útkeresés Segítő Szolgálat 

intézményvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Javaslat óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek 
biztosítása, foglalkoztatotti létszám meghatározása. Köszöntöm Kissné 
Fekete Éva intézményvezető asszonyt. 
 
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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

487/2018. (IX.20.) határozata 
óvodai és iskolai szociális munka személyi feltételeinek biztosítására, az 

Útkeresés Segítő Szolgálat foglalkoztatotti létszámának meghatározásáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

(2400 Dunaújváros, Bartók B. út 6/b.) család- és gyermekjóléti központ szakmai 
egysége szakmai létszámát 8 fő óvodai és iskolai szociális segítő álláshellyel 
2018. október 1. napjától megemeli, egyúttal az intézmény 2018. évi 
finanszírozását az óvodai és iskolai szociális munka feladatellátáshoz 
kapcsolódó 12.100.000.- Ft összeggel megemeli. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 

közalkalmazotti létszámát 2018. október 1. napjától 50,15 főben határozza meg 
az alábbiak szerint: 

 
Munkakör megnevezése Létszám 

intézményvezető 1 fő 

általános ügyintéző 1 fő 

családsegítő 11 fő 

esetmenedzser 9 fő 

tanácsadó 4 fő 
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óvodai és iskolai szociális segítő 8 fő 

szociális asszisztens 6,5 fő 

gondozó, szakgondozó 2 fő 

családgondozó 4 fő 

takarító 2,25 fő 

éjszakai ügyeletes 1,4 fő 
 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 

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

 
Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 

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

Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosításának 
                időpontja 
 

4.   Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Útkeresés Segítő Szolgálat 
gépjármű beszerzésére vonatkozó kérelmét bruttó 4.000.000,- Ft, azaz 
négymillió forint összegben jóváhagyja azzal, hogy annak fedezete a 
Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. 
sz. melléklet III. 3. n) pontjában meghatározottak alapján megállapított 
12.100.000,- Ft, azaz tizenkétmillió–százezer forint támogatási összeg.  
 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

               az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője       
    - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
      a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője   

Határidő: 2018. december 31. 
   
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg az Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

               a polgármester       
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

29. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához való csatlakozásra 

 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Határozati javaslat a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz való 
csatlakozást tartalmazza az „A” változat a következő napirendnél. Tehát a 
felsőoktatásban résztvevő hallgatók támogatásáról van szó, vagy oda 
belépő érettségiző diákok támogatása. 
 
Aki egyetért a határozati javaslat „A” változatával, az igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

488/2018. (IX.20.) határozata 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2019. évi fordulójához való csatlakozásról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy csatlakozni kíván 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához. Dunaújváros Megyei 
Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójának Általános Szerződési 
Feltételeit, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása 
és folyósítása során az abban leírtaknak megfelelően jár el.  

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a csatlakozási nyilatkozatot aláírja és megküldje az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a nyilatkozat aláírására és benyújtására: 2018. október 3. 
 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglaltak alapján a 
határozat 1-2. melléklete szerinti tartalommal kiírja a 2019. évre az „A” és „B” 
típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat. 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázati kiírásokat aláírja. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

      a polgármester 
   - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
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      a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: a pályázatok kiírására: 2018. október 5. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
30. Javaslat a Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (DSZSZ Kft.) új 

ügyvezetője megválasztására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

DSZSZ Kft. új ügyvezető megválasztása. Felhívom szíves figyelmüket, 
hogy az ülés elején kaptak egy új határozati javaslatot, képviselő-társaim.  
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

489/2018. (IX.20.) határozata 

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

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése Konstantin Mihálynak a 

Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Kft. (DSZSZ Kft.) vezető tisztségviselőjének 
megbízása lejárta miatt 2018. október 01. napjától a 2018. évi éves beszámoló 
elfogadásáig, de legkésőbb 2019. május 31-ig Lángi Gábort bízza meg a 
társaság ügyvezetői feladatainak munkaviszony keretében történő ellátására 
bruttó 250.000.- Ft/hó munkabér ellenében. 

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

közlésére, továbbá felhatalmazza az alapító okirat módosítás és a módosítással 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására, az ügyrendi, igazgatási 
és jogi bizottság állásfoglalását követően, továbbá felkéri és felhatalmazza jelen 
határozat mellékletét képező munkaszerződés megkötésére. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                 a polgármester 
                - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

31. Javaslat az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő bizottsági 
tagjainak megválasztására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Busi Éva, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. ügyvezető  

                    igazgatója  
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. felügyelő bizottsági tagjainak 
megválasztása. Szeretném jelezni, hogy a DSZSZ új ügyvezetőjének illett 
volna a közgyűlésen megjelennie. Ezt kérném szépen levélben, jegyző 
asszony, jelezzük az igazgató úr felé. Főleg a megválasztásánál. 
Felügyelőbizottsági tagok megválasztása az Energo-Hőterm Beruházó, 
Működtető Kft. esetében. Indítványozom az 1. pontba Izsák Máté János és 
Iván László képviselő urak neve kerüljön be. 
 
Aki ezt támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

490/2018. (IX.20.) határozata  
az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 337/2018. (V.31.) határozat 1. 
pontját az alábbiakra módosítja: 
„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Energo-Hőterm Beruházó, 
Működtető Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsága tagjai 
megbízatása 2018. május 31-i hatállyal történő lejárta miatt a társaság 
taggyűlésének javasolja Izsák Máté János képviselőt és Iván László képviselőt, 
felügyelőbizottsági tagoknak megválasztani, 2018. június 1-től 2022. május 31-
ig szóló határozott időtartamra, a jelenlegi díjazás mellett 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. 
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Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:                              
                         a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. tulajdonosi képviselője 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

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

 
32. Javaslat a 303/2018. (V.17.) közgyűlési határozat 2. pontjának 

módosítására, a Dunanett Nkft. könyvvizsgálója díjazása megállapítása 
vonatkozásában 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy májusi döntésünk módosítása a könyvvizsgáló díjazás 
vonatkozásában a Dunanett Nonprofit Kft. esetében. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

491/2018. (IX.20.) határozata 
 a 303/2018. (V.17.) közgyűlési határozat 2. pontjának módosítására, 

a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató 
Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztása, díjazása vonatkozásában 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 303/2018. (V.17.) közgyűlési 

határozat 2. pontját, a Dunanett Dunaújvárosi Regionális Köztisztasági és 
Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálója megválasztására, 
díjazására vonatkozó rendelkezéseit, a következőképpen módosítja: 

 
„2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunanett Dunaújvárosi 
Regionális Köztisztasági és Hulladékkezelő Szolgáltató Nonprofit Kft. jelenlegi 
könyvvizsgálója 2018. május 31-én történő megbízatása lejárta miatt 2018. 
június 01-től 2019. május 31-ig Tóthné Nagy Etelkát választja meg a társaság új 
könyvvizsgálójának, 120.000.- Ft+Áfa/hó díjazás mellett.” 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              

                 a polgármester 
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      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                          a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

 
33. Javaslat a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat 4. pontjának 

módosítására, a dunaújvárosi csónakház fejlesztéséhez szükséges 
döntések vonatkozásában 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések kapcsán egy tavalyi év 
végi határozatunk módosítására kerül sor, a Dunaferr Kajak-Kenu 
Szakosztály kérelmének elbírálása apropóján. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

492/2018. (IX.20.) határozata 

 a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési határozat 4. pontjának módosítására, 
a dunaújvárosi Csónakház fejlesztéséhez szükséges döntések 

vonatkozásában- a Dunaferr SE Kajak-Kenu Szakosztály kérelme 

 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 820/2017. (XII.14.) közgyűlési 
határozat 4. pontját, a dunaújvárosi Csónakház felújítása kivitelezője 
kiválasztásának módjával kapcsolatos rendelkezéseit, a következőképpen 
módosítja: 

 
„4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a DVG Zrt-t a határozat 
1. pontjában megjelölt munkálatok elvégzésére, tekintettel arra, hogy a 
Társaság megfelel a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) 
bekezdés h) pontja szerinti feltételeknek. Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Kajak-Kenu 
Szövetség által megküldött Támogatási szerződést aláírja, továbbá a határozat 
mellékletét képező „Vállalkozási szerződéseket a DVG Zrt.-vel megkösse, a 
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.-vel 
(BMSK Zrt.) jóváhagyását követően. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:                              
                 a polgármester 
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      - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 

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

      - a Vállalkozási szerződés aláírására: BMSK Zrt. jóváhagyásától 
                           számított 15 napon belül 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

34. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetése tárgyban kötött szolgáltatási 
koncessziós szerződés kiegészítésére 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott: Rácskai József, Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. 
 vezérigazgatója 

 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Az Élményfürdő üzemeltetése tárgyában kötött koncessziós szerződés 
kiegészítése. Itt is kaptak egy új határozati javaslatot képviselő-társaim, 
ezt vegyék figyelembe a döntéshozatalnál!  
 
Tessék dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

493/2018. (IX.20.) határozata  
az Élményfürdő üzemeltetése tárgyban kötött 

szolgáltatási koncessziós szerződés kiegészítéséről 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja Dunaújváros Megyei 

Jogú Város Önkormányzata és az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. között, 
az Élményfürdő üzemeltetésére és hasznosítására kötött szolgáltatási 
koncessziós szerződés VI.3. pontjának kiegészítését az alábbiak szerint: 

 
„VI.3. A Koncessziós Jogosult köteles gondoskodni arról, hogy a birtokba 
bocsátás napját követő 30 napon belül eljár annak érdekében, hogy a 
közműórák a saját nevére kerüljenek, valamint gondoskodni arról, hogy a 
közüzemi díjak folyamatosan határidőben megfizetésre kerüljenek. A megkötött 
közüzemi szolgáltatási szerződések másolatát Koncessziós Jogosult a 
megkötéstől számított 10 naptári napon belül megküldi Koncesszióba Adónak. 
A kifizetett közüzemi számlákról szóló bizonylatokat Koncessziós Jogosult 
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negyedévente köteles bemutatni Koncesszióba Adónak. A fizetésre a Ptk. 
szabályai az irányadók. 

 
Koncesszióba Adó az Élményfürdő-komplexum, mint fogyasztási hely 
vonatkozásában az alábbi közmű kvótákkal rendelkezik: 
- ivóvíz kvóta: 185m3/nap; 
- szennyvíz kvóta: 435 m3/nap; 
- tűzívíz kvóta: 2400 l/perc 

 
Felek megállapodnak abban, hogy Koncesszióba Adó kizárólagos tulajdonát 
képező Élményfürdő-komplexum fenti közmű kvótából eredő, a Koncesszióba 
Adót megillető jogok gyakorlását átengedi ingyenesen – a szolgáltatási 
koncessziós szerződés megszűnéséig - a Koncessziós Jogosultra, mint 
üzemeltetőre. Ezen jogosultság a Koncessziós Jogosultat a szolgáltatási 
koncessziós szerződés hatálybalépése napjától illeti meg. Koncessziós 
Jogosult köteles fogyasztói szerződést kötni a Dunaújvárosi Víz, Csatorna-, 
Hőszolgáltató Kft.-vel, mint szolgáltatóval, azzal a megszorítással, hogy 
szerződéskötésre kizárólag a fent említett kvóta erejéig van lehetősége. Az 
Élményfürdő-komplexum vízfogyasztásával összefüggő számlák megfizetésére 
a szolgáltató által kiállított számla ellenében a Koncessziós Jogosult köteles.” 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert 

jelen határozat mellékletét képező szolgáltatási koncessziós szerződés 
kiegészítés aláírására, egyúttal felkéri jelen határozat közlésére.  

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

               - a szolgáltatási koncessziós szerződés aláírására: a határozat 
                 érintettekkel való közlését követő 30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Pentelei Waldorf Általános Iskola lekerült. Somogyvári Ákos kérelme, 
ingatlanok hasznosítása. „A” és „B” változat van előttünk. 
 
Az „A” változatot teszem szavazásra! 
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Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a határozati javaslat „A” változatát – mellette 
szavazott 12 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Gombos István, Hingyi László, Iván 
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér 
Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

494/2018. (IX.20.) határozata 
a dunaújvárosi 2976/36 és a 2976/38 helyrajzi számon nyilvántartott kivett 

beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok hasznosítására 
 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 390/2018. (VI.21.) határozatát 
az alábbiakra módosítja: 
„1. 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 eredményesnek nyilvánítja. A pályázati 
kiírásra 1 db pályázat érkezett. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban hivatkozott pályázat 

nyertesének az alábbi személyt jelöli meg: 
 

Ingatlan címe Ingatlan 
hrsz.-a 

alapterüle
t 

Nyertes pályázó  Bruttó vételár 
(vételi ajánlat)(Ft) 

2400 
Dunaújváros 

belterület 
Északi Ipari 

Park 

2976/36 és 
2976/38 

hrsz. 

3.000 m2  
2.000 m2 

Somogyvári Ákos  15.250.000,- 
10.170.000,- 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező, a 2. pontban foglalt nyertessel kötendő adásvételi 
szerződés aláírására és felkéri jelen határozat közlésére.  

 
Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 

                          a polgármester  
                        - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
                          a vagyonkezelési osztály osztályvezetője  

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

                        - a szerződés aláírására: a határoztat közlését követő 30 napon belül 
 
 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
36. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. I-VI. havi 

pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására 
Előadó:  a polgármester 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Első félévi pénzügyi terv teljesítéséről szóló tájékoztató. 
 
Hozzászólás hiányában legyenek szívesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

495/2018. (IX.20.) határozata 
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi terve 

teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-VI. havi pénzügyi 
terve teljesítéséről szóló tájékoztatót. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 2017. évi 

beszámolójának elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

               a közbiztonsági és társadalmi kapcsolatok bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány. Kérném, jegyző 
asszony, hogy a határidő a 2. pontban módosuljon szeptember 28-ra, az 
munkanap. Köszönöm. 
 
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, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner 
Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics 
László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla, Tóth Kálmán) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
496/2018. (IX.20.) határozata 

a Dr. Kovács Pál Közszolgálati Újrakezdési Alapítvány 
2017. évi beszámolójának elfogadásáról 
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt., mint alapító által létrehozott Dr. Kovács Pál Közszolgálati 
Újrakezdési Alapítvány – a határozat mellékletét képező - 2017. évi 
beszámolóját megtárgyalta, és tudomásul veszi. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat közlésére. 
 

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

   a személyügyi és működtetési osztályvezető                
Határidő:  2018. szeptember 28. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
38. Javaslat a DVG Zrt. telephely bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlásról  
       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: 
 

Tisztelt Közgyűlés! Rátérünk arra a kettő napirendi pontra, amelyet ma 
vettünk föl a nyílt ülés tárgysorozatába. Az egyik a DVG telephely 
bővítéshez szükséges ingatlan várállás, mert így került be véletlenül a 
forgatókönyvbe, tehát vásárlás. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én azt 
gondolom, hogy ez egy fontos ügy, de azért szerintem a képviselőktől azt 
elvárni, hogy több százmillió forintról felelősségteljesen úgy döntsenek, 
hogy az ülés előtt egy fél órával kapnak meg egy anyagot, ez szerintem 
nem helyes. Azt gondolom, hogy illett volna időben postázni ezt az 
anyagot, vagy tartani egy rendkívüli közgyűlést, de hogy a felkészülés 
lehetőségét minden képviselőnek meg kell volna adni. Szerintem 
felelősségteljesen ennyi pénzről csak úgy ukkmukkfukk utánajárás, 
átgondolás, szakértők bevonása nélkül nem tud egy politikus dönteni. És 
szerintem ennél többel is tartozunk a városnak és a város lakóinak, 
minthogy így szavazzunk. Ezért én ezt mindentől függetlenül nem tudom 
támogatni. De szeretnék kérni egy tájékoztatást, hogy azért jó lenne látni, 
sorra jönnek fel a DVG Zrt.-vel kapcsolatos ügyek, hogy akkor pontosan 
hogyan is állunk egymással. Az önkormányzatnak van-e valamilyen lejárt 
határidejű tartozása a DVG felé. A nem lejárt határidejű tartozása, az 
mekkora mértékű. Szeretnék kérni egy ilyen kimutatást, amiben ez benne 
van. Benne van, hogy akkor az elmúlt négy évben hányszor emeltünk 
tőkét, emeltünk-e tőkét, milyen kölcsönöket adtunk, azok hogyan vannak 
törlesztve. Mert szerintem ezeket mind meg kellene vizsgálni. A hivataltól. 
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Önkormányzati képviselőként azt gondolom, hogy ezt megtehetem, 
úgyhogy…  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
 Nem azt firtattam, hogy megteheti-e, csak hogy kitől kéri. Vezérigazgató 
úrtól, igazgatóságtól. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
A polgármesteri hivataltól. Azt gondolom, mivel ez a hivatallal való 
transzfer, ezért ezt ugye az önkormányzat… 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Ha ez transzfernek nevezhető, de egyébként értem a felvetését. Pintér 
képviselő úr! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szeretném fölhívni a 
figyelmet tisztelt képviselő-társaimnak, hogy a DVG az 100% 
önkormányzati tulajdon, tehát már régóta hallgatom, ez a DVG meg 
önkormányzat, vagy DVG kontra önkormányzat. Tehát ez a saját cégünk, 
tehát jó lenne, hogyha úgy is kezelnénk. Egyébként, hogyha a figyeli az 
eseményeket, azért az elmúlt években a DVG nagyon sokat fejlődött. 
Úgyhogy, és ezt gondolom az ott dolgozók és az önkormányzat 
együttműködésének köszönhető, tehát ne csak rosszakat mondjunk 
mindig a DVG-ről, ez a városi vagyonkezelő. És egyébként nekem 
személyesen is mindig az volt a véleményem, hogy ezt a céget 
lényegesen nagyobb feladatokra is lehet használni, mint amire használta 
eddig az önkormányzat. Tehát a cég fejlődik, és szüksége van bővítésre, 
akkor azt gondolom, hogy ezt el kell fogadni. Egyébként az anyaggal 
kapcsolatban annyit, hogy a keddi napon már találkozhattunk ezzel az 
anyaggal, gazdasági bizottságon és a pénzügyi bizottságon ez már 
napirenden volt. Tehát az nem igaz, hogy csak ma került ide. Ez a 
rendszerben már benne volt a hét elején az én tudomásom szerint. Én 
legalábbis kedden találkoztam először vele, mert a pénzügyi bizottság 
emlékeim szerint egyhangúlag döntött ezzel a javaslattal kapcsolatban. 
Nem a dolgom, hogy a DVG-t megvédjem, csak szerettem volna tisztázni 
ezt az ügyet, mert ez mindig egy örök dilemma, ez a DVCSH kontra 
önkormányzat, DVG kontra önkormányzat. Tehát nincs kontra, hanem 
DVG, önkormányzat, szerintem egybe kéne kezelni ezt a történetet. 
Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Egyetértek önnel. Barta képviselő úr! 
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Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Már Pintér Attila képviselő úr ellopta előlem a showt, 
történelmi pillanatot szerettem volna én is, és jelezni a képviselő úrnak, 
hogy valóban két nappal ezelőtt megkaptuk az anyagot. Ezt csak azért 
mondom, mert ugyanúgy mivel én is nagyon nem szeretem, amikor 
pontosan akkor, közgyűlés előtt szoktuk éppen kézhez kapni. Ez esetben 
szerettem volna a hivatalt megvédeni. Ennyi lett volna akkor. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Úgy látszik, ma sziporkázok tényleg. Kedves 
Szabó Úr! Ingatlant vásárolunk, nem kölcsönadjuk a pénzt, hanem 
vásárolunk egy ingatlant, ami meg is marad. És ahogy Pintér Attila 
képviselő-társam elmondta, ez megmarad, nem kölcsönadták. Ez ott lesz, 
ez ingatlan, ez bármeddig is érték marad, amíg nálunk van. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Alpolgármester Úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Szabó Képviselő Úr! 
Maximálisan egyetértek önnel, lehet, hogy ön nem tagja egyik 
bizottságnak sem, ez elég nagy összeg, ezt azért kellett nagyon hamar 
behoznunk, ugyanis az eladó szeptember 30-ig tartja az ajánlatát. A DVG 
Zrt. munkavállalói, főleg fizikai munkavállalói, biztos nem haragszik meg 
érte a menedzsment, mert a menedzsmentnél többször jelentették, szinte 
nagyon rossz körülmények között fürdenek, öltöznek, tisztálkodnak. Ezen 
a helyzeten szeretnénk javítani egy megfelelő szociális helyiséggel, illetve 
aki arra jár, és gyakran jár arra, látja, hogy a DVG kinőtte magát, ahogy 
Pintér képviselő úr is mondta. Kinőtte magát, egy nagyobb telephely kell, 
egy nagyobb csarnok, egy nagyobb szociális hely. Igaza van, de az eladó 
csak szeptember 30-ig tartja az ajánlatát, és ugye látja, hogyha lenne 
pénzünk, akkor azt mondanánk, hogy ezt megvesszük. Nem tudjuk most 
megvenni, mert a költségvetésbe nem terveztük be. Ha esetleg jön plusz 
pénz, mert megkapjuk a pénzeket, akkor esetleg 2018-ban meg tudjuk 
venni. Ha nem, ezért tettük át a 2019. évi költségvetés terhére. Pintér 
Attila képviselő úrral általában egyet szoktam érteni, de most tehát a 
DVCSH-val már rekontra van, szóval nem kontra, tehát továbbmentünk. 
Köszönöm szépen. Csak ennyi. 
 
 



82 

 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hingyi képviselő úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Itt az előttem hangzókhoz 
megváltoztattam a véleményemet. Én is azt mondom, hogy ez egy a 
városnak egy vására, amit én személyesen láttam ezt az épületet bent. Ez 
egy teljesen felújított hetven személyre kialakított öltöző új kazánházzal, 
villamos felszereléssel, sőt van benne egy tíz lakásra kialakított új 
apartman, amibe teljesen új térkő, illetve járólap van elhelyezve. És 
hozzátartozik egy olyan üzemcsarnok, amibe szintén akár, én gondolom, 
lehetne az önkormányzatnak vagy a DVG-nek ilyen munkaerő fejlesztésre 
is pályázatot kiírni, esetleg a Galambos Dénes urat is, hogy segítsen 
ebben, hogy mint munkahelyteremtés címén akár gépparkot fejleszteni 
oda, mert nagyon jó helyen van. Sőt, én javasolnám az önkormányzatnak, 
mivel, hogy közvetlen szomszédjában van a volt hajléktalan szálló, és ez 
közvetlen szomszédságában, szerintem nagyon jó lenne azt kialakítani 
együtt ezt a területet, mivel, hogy ott a főiskola mellett még külön bejárat is 
van. Tehát több oldalról meg lehetne közelíteni, és egy olyan 
műhelyparkot létrehozni, ami a város fejlesztését előszolgálná a 
munkaerőpiacon is, és a város érdekében is olyan munkákat tudna ellátni, 
ahol esetleg nem kellene alvállalkozókkal dolgoztatni, hanem saját erőből 
meg tudnánk oldani ezeket a feladatokat. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Pintér Attila képviselő úré a szó! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szabó képviselő úrnak a picit 
védelmében, nyilván nem szorul rá, tehát az jogos igénye egyébként, hogy 
ismerje meg azt, hogy a DVG milyen irányba tart. Ez ügyben két lehetőség 
van. Az egyik, hogy személyesen megkeresi a DVG vezetését, a másik, 
az önkormányzat maga szervez esetleg a képviselőnek olyan tájékoztató 
jellegű összejövetelt, amikor a DVG vezetése föl tudja vázolni, hogy 
honnan indult ez a dolog, és per pillanat hol tart, és hova fog tartani. Már 
most szeretném jelezni, hogy az infrastruktúra megteremtése az csak 
egyik része ennek a feladatnak, ennél még durvább és komolyabb lépés 
lesz, hogy a szakember gárdát meg is tudjuk tartani, vagy növelni tudjuk. 
Mert ha Hingyi úr igényeit figyelem, hogy minél nagyobb saját állománnyal 
tudjon dolgozni ez a cég, ehhez bizony szakember gárda kell. És per 
pillanat az én információim szerint a DVG nem tudja megfizetni azt az 
elvárt jövedelmet, ami egyébként ma a piacon jellemző, úgyhogy előbb-
utóbb, szerintem inkább előbb, mint utóbb szembesülni fogunk ezzel a 
problémával, amibe úgyszintén lépnünk kell majd. Köszönöm szépen. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én nem 
vagyok a fejlesztés ellen, de egy dolgot érdemes látni. Úgy emlékszem, 
egy-másfél évvel ezelőtt levélben kértem, pontosabban itt először a 
képviselő-testület ülésén kértem a DVG gazdálkodásáról adatokat. Akkor 
levélben azt a választ kaptam, hogy én képviselőként nem, ezt így nem 
kérhetem ki, hanem csak a felügyelő bizottság vagy a képviselő-testület 
együttesen. Én azt gondolom, hogy az egy aggályos állapot, habár a 
fejlesztés mellett vagyok, hogyha a város ezt a pénzt továbbutalja 
valamilyen módon a DVG Zrt.-nek, vagy bármilyen pénzt továbbad, akkor 
hogy önök másik sziporkázó párttársát idézzem, Matolcsy Györgyöt, 
elveszíti a közpénz jellegét. Hiszen hogyha én önkormányzati 
képviselőként szavazok egy valamilyen kölcsöntámogatás, tőkeemelés 
odaítéléséről, és utána egy önkormányzati 100%-os tulajdonban levő 
cégtől azt a választ kapom, hogy a működésük gazdasági részleteiről nem 
tudnak tájékoztatni, akkor szerintem itt nem arról van szó, hogy én nem 
tettem lépéseket ennek a megismerésére, hanem akkor okkal 
gondolhatom azt, hogy ezt a kérdést háromszor olyan alaposan körbe kell 
járni, hiszen hogyha nem adnak nekem információt, akkor akár ott még 
valami takargatnivaló is lehet. És nekem ezért volt ezzel a fajta sürgősségi 
indítvánnyal is problémám. De hogyha alpolgármester úr közbenjárását 
kérhetem abban, hogy az általam most kért adatokat és a DVG Zrt. 
működéséről egy alaposabb tájékoztatót kapjak, ami önkormányzati 
képviselőként egyébként elvárható. És itt egy példát szeretnék mondani. 
Zuglóban, ahol Párbeszédes polgármester van, az ilyen cégek 
működésének minden adata kint van az önkormányzat honlapján. 
Szerintem ez lenne a normális. Szerintem az lenne a normális, hogyha az 
összes ilyen számla, megrendelés, miegymás minden városlakó számára 
bármikor elérhető lenne. Szerintem ez a jó irány. Én erről egyébként 
évekkel ezelőtt beadtam egy egyéni képviselői indítványt, és amit ugye a 
Fideszes többség nem támogatott. Ettől függetlenül szerintem az, hogy a 
DVG Zrt.-hez került pénzek ugyanolyan átláthatóan kerüljenek 
elszámolásra, mint az önkormányzat költségvetésében, ez egy városlakók 
számára is fontos kérdés. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Gazdasági alpolgármester úré a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Minden ezzel kapcsolatos 
közgyűlési döntésben meg lesz címkézve a pénz, hogy mire használhatja 
fel. Köszönöm. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. 
 
Aki a határozati javaslatot támadja, majdnem azt támogatja, az igennel 
szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

497/2018. (IX.20.) határozata 
a DVG Zrt. telephely bővítéséhez szükséges ingatlan vásárlásról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 433/2018.(VII.12.) határozatával 

támogatta a DVG Zrt. telephely bővítési elképzeléseit azzal, hogy a forgalmi 
érték ismeretében és a vételi konstrukcióra vonatkozó egyeztető tárgyalásokat 
követően, a szeptemberi közgyűlésen hoz érdemi döntést. 

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

Hőtechnika Kft. (2400 Dunaújváros, Kallós D. u. 3.) felajánlotta megvételre a 
tulajdonát képező dunaújvárosi 108/4 hrsz.-ú, 2547 m2 nagyságú, kivett raktár 
iroda, munkásszálló és udvar megnevezésű, természetben Kallós Dezső u. 3. 
szám alatt található ingatlant 230 millió forint+Áfa vételárért.  

 
3.  Az Ordas Bt. értékbecslése szerint az ingatlan teljesen újszerű, kiváló állapotú. 

A kialakított apartmanok még egyáltalán nem voltak használatban, az 
irodahelyiségek igen, de azon helyiségekre is érvényes a teljesen felújított 
állapot, minőségi belső burkolatokkal és beépített bútorokkal. Az ingatlan 
elfogadásra javasolt forgalmi értéke 204.500.000,-Ft+Áfa. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tagi kölcsönt nyújt az ügyrendi 

igazgatási és jogi bizottság által véleményezett szerződés alapján az 1. pontban 
meghatározott ingatlan megvásárlására 2. pont szerinti keretösszeg erejéig, a 
vételár összegében való megállapodásra történő egyidejű felhatalmazással a 
DVG Zrt. részére az alábbi részletekben: 40 millió forintot 2018.szeptember 30-ig, 
további 40 millió forintot 2018. december 15-ig, a fennmaradó összeget 2019. évi 
költségvetésbe betervezi és abból biztosítja 2019. március 15-ig, vagy a teljes 
összeget 2018. december 15-ig. Amennyiben a tagi kölcsönt a DVG Zrt. nem 
tudja visszafizetni 2019. szeptember 30-ig, úgy ezen összeggel a DVG Zrt. 
alaptőkéje a tagi kölcsön összegével megemelésre kerül. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
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      a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését 
                 követő 8 napon belül, tagi kölcsön szerződés előkészítése a határozat 
               előkészítő osztálynak való megküldését követő 8 napon belül 

 
5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 4. pontban 

meghatározott 80.000.000.- Ft összeg forrást biztosít a 2018. évi 
önkormányzati költségvetése Általános tartalék, Pénzeszk., Átadások tartalék, 
Pályázati tevékenység tartalék során, a fennmaradó összeget a 2019. évi 
költségvetés tervezésekor figyelembe veszi. 

 

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

                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra történő 
                 megérkezésétől számított 8 napon belül 

                        - a megbízási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
39. Javaslat a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kérelmének támogatásához 

szükséges döntés meghozataláról  
       Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                      az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                      a pénzügyi bizottság elnöke 
                      az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
       Meghívott:  Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetőj 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A Jégkorong Kft. kérelmére térünk rá. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nagyon 
örülök ennek az anyagnak. Átnéztem, tényleg így látható, és egy nagyon 
jó példa arra, hogy a TAO pénzeket hogyan is lehet jól felhasználni. Külön 
öröm az, hogy egyrészt ugye az önerőt is saját oldalról oldja meg a 
jégkorong szakosztály. Nem fordul még plusz pénzhez az 
önkormányzathoz. Láthatjuk több példát sajnos, hogy megtehetnék. És 
egy nagyon jó cikket olvastam a mai napon Szuper Leventével, ő a 
Vasasnak egyébként a jégkorong szakosztályának az elnöke, és egy kicsit 
a TAO pénzekről, illetve a magyar sportról is beszélt. És ide szeretném 
egy kicsit belecsempészni másnak is utalva ezeket a gondolatokat, hogy 
amióta a TAO pénz érkezik a klubokhoz, sajnos egyre kevésbé vannak 
ráutalva a szponzorokra, és egyre kevésbé vannak ráutalva a nézőkre. És 
sajnos ezt érezhetjük is. Nagyon jó pozitív példa, ami a dunaújvárosi 
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jégkorong csapatnál zajlik. Én csak bízok abban, hogy ezt minél 
csapatsportunk át fogja venni, illetve ugyanígy fog majd tevékenykedni. És 
a TAO pénzek jó helyre fognak kerülni, és nem lesz szükség különböző 
önkormányzati plusz támogatásokra, illetve az utánpótlás és a stadion 
fejlesztés is jól fog működni. Köszönöm szépen a szót. 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

498/2018. (IX.20.) határozata 
a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. jégpálya felújítási és 

jégkorong Metodikai Központ építési kérelmének támogatásáról  
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a Dunaújvárosi 

Jégkorong Kft. (2400 Dunaújváros, Korányi S. u. 1.) kérelmét, melyben az 
önkormányzat támogatását kéri az önkormányzat tulajdonát képező jégpálya 
felújításához, a Közgyűlés támogatja a beruházási kérelmet az alábbiak szerint: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 
dunaújvárosi jégpályán technológiai felújítás céljából, Tao támogatásból, illetve 
saját forrásból építési beruházásba kezdjen azzal, hogy a beruházás keretében 
megvalósuló létesítmények az ingatlan tulajdonjogi szempontból jelen határozat 
kiadásakor fennálló jogi sorsát osztják mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind 
ráépítés (Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII. fejezetének 
egyéb jogcíme esetén, ennek alapján osztott tulajdon, közös tulajdon nem 
létesül, a beruházás, mint vagyonelem, a műszaki átadással egyidejűleg kerül az 
Önkormányzat könyveibe, az Önkormányzattal szemben a Dunaújváros 
Jégkorong Kft. megtérítési igénnyel nem élhet, tekintettel arra, hogy az 
önkormányzat a felújítás nettó ellenértékét, azaz 120.000.000,- Ft összeget a 
mindenkori éves sportlétesítmény használati támogatási keret összegéből a 
társaság által benyújtott pályázat alapján elnyert összeg a Dunaújvárosi 
Jégkorong Kft. részére a beruházás vételáraként téríti meg éves részletekben, 
melyet a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kizárólag a dunaújvárosi jégpálya bérleti 
díja megfizetésére használhat fel, a pályázaton elnyert összeget engedményezi a 
jégpálya mindenkori üzemeltetőjének. 
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2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja az önkormányzat 
tulajdonát képező, dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlanon jégkorong Metodikai 
Központot az alábbiak szerint: 

 
2.1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft. az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 
dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú ingatlan 1. sz.-ú mellékletben csatolt változási 
vázrajzon megjelölt területrészén, a dunaújvárosi jégpálya közvetlen közelében 
metodikai központ létesítése céljából Tao támogatásból, illetve saját forrásból 
299.990.000,- Ft+Áfa értékű építési beruházásba kezdjen. 

 
2.2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja használati jog 
alapítását a Dunaújváros Jégkorong Kft. javára a dunaújvárosi 316/7 hrsz.-ú 
ingatlanból 947 m2 nagyságú területrészre az épület használatbavételi 
engedélyének jogerőre emelkedésének napjáig, a használati jog egyszeri 
ellenértéke 2.000,-Ft/m2. 
2.3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az épület 
használatbavételi engedélyének jogerőre emelkedésének napját követő naptól 15 
évre szóló földhasználati jog alapításához a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 
tulajdonjogát képező felépítmény tulajdonosa javára, az önkormányzat javára 
elidegenítési tilalom feltüntetése mellett és a Magyar Állam jelzálog joga 
bejegyzése mellett. 

 
2.4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2.1. pontban meghatározott 
beruházási értékből megvalósult felépítményt, metodikai központot annak nettó 
beruházási értéke 70%-áért megvásárolja az alábbiak szerint, részletekben: 
- a használati jog egyszeri ellenértéke, 
- a földhasználattal érintett földterület forgalmi értéke, 
- a fennmaradó összeget a mindenkori éves sportlétesítmény használati 
támogatási keret összegéből, 2021-től kezdődően, a társaság által benyújtott 
pályázat alapján elnyert összeget a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. részére a 
beruházás vételáraként téríti meg éves részletekben az önkormányzat, melyet a 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft. kizárólag a dunaújvárosi jégpálya bérleti díja 
megfizetésére használhat fel, a pályázaton elnyert összeget engedményezi a 
jégpálya mindenkori üzemeltetőjének. A 15 év elteltét követően a földhasználati 
jog az előzőekben leírt feltételek teljesülése esetén minden további intézkedés 
nélkül megszűnik, a felépítmény az önkormányzat tulajdonába kerül. 

 
2.5. Dunaújváros Megyei Jogú Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a dunaújvárosi 
316/7 hrsz.-ú ingatlan az önkormányzat forgalomképes, üzleti vagyona. A jelen 
jogügyletek megvalósítását célzó eljárások költsége és ügyintézése a 
Dunaújvárosi Jégkorong Kft.-t terhelik. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármester jelen 

határozat 2. pontjában foglaltak szerint, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. által 
elkészített használati és földhasználati jogot alapító szerződések aláírására az 
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően, egyúttal felkéri a 
határozat közlésére.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester  
             - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 
      a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Tisztelt Közgyűlés! Interpellációnak nem minősülő kérdések feltevésére 
van lehetőség. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
  
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én kettő 
darab kérdést szeretnék föltenni, amire természetesen majd írásban 
várom a választ, hiszen ezek hosszabb terjedelmű válaszok lesznek. Az 
első, hogy polgármester úr a mai napon is képviselő-társaival, képviselő-
társaimmal együtt sorolta, hogy milyen európai uniós fejlesztésekből mi 
történt a városban, közben pedig ugye láthatjuk, hogy az önök pártja, az 
önök kormánya, az háborúban áll az Európai Unióval. Szóval itt azért 
látszik valami zavar az erőben, és én azt szeretném kérni, hogy 2010-től 
kezdődően szeretnék kérni egy kimutatást, hogy az önkormányzat vagy az 
önkormányzattal bármilyen kapcsolatban álló cégek, alapítványok, 
egyesületek milyen európai uniós támogatást nyertek. Ezeknek pedig mi a 
státusza, mi került lezárásra, mi pedig van még megvalósítás alatt. A 
másik, amit jegyző asszonytól szeretnék kérni, hogy a devizahitelezés ma 
Magyarországon és az a krízis, amibe nagyon sok devizahiteles került, az 
nem megoldott, és ugye amikor a kormány feloldotta a kilakoltatási 
moratóriumot, akkor nagyon sokan kerültek nehéz helyzetbe. 
Magyarországon is, Dunaújvárosban is. És én úgy tudom, hogy a 
kilakoltatásokat be kell jelenteni a jegyzőnek. És ott egyébként az 
önkormányzatnak ugye kérdés, hogy milyen elhelyezés biztosítására van 
kötelezettsége vagy pedig lehetősége. De én azt szeretném kérni jegyző 
asszonytól, hogy egy összesítést készítsen el a számomra, hogy hány 
darab kilakoltatás történt az elmúlt négy évben Dunaújvárosban, és ezek 
hogyan kerültek önnél bejelentésre. Köszönöm szépen. Nyilván ezek 
olyan hosszú anyagok, hogy írásban kérnék majd választ. 
 

 (Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:42 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester távozott az ülésteremből.) 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

Köszönjük, képviselő úr. Minden esetre, csak barátilag azt, hogy nem kell 
mindig belevinni ezeket a durva politikai kifejezéseket, hogy háborúban áll. 
Nincs háborúról szó. Vitáról van szó. Én azt gondolom, hogy az önök 
elképzelése, elgondolása alapján önök háborúznak, azt már jobban el 
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tudom fogadni. Tehát ne kenjük rá. Jó? Tehát én azt gondolom… Lőrinczi 
Konrád képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Néhány körzeti problémát szeretnék 
megemlíteni, vagy olyan problémát, amelyek a nyár folyamán jöttek elő, 
vagy olyan problémát, amelyek korábban már bejelentésre kerültek, de 
még a javítás még nem történt meg. Az egyik egy pad javítása a 
Batsányi… 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Bocsánat! Képviselő-társam! Egy pillanat! Nagy tisztelettel hadd kérjem 
meg, ha nincs halaszthatatlan ügy, üljön vissza, pontosan azért, hogy a 
nyolc fő meglegyen, és az egyéni beszélgetéseket reményeim szerint 
külső körülmények között lehet folytatni! Pontosítjuk a kéréseket kint. 
Nagyon szépen köszönöm. Megtisztel bennünket. Képviselő úr pedig 
folytathatja. Köszönöm. 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tehát akkor folytatva. Egy padnak a 
javítását kérném a Batsányi út 5-7-es lépcsőház mögötti játszótéren. 
Ugyanezt a kérést már eljuttattam, de itt a közgyűlésen is nyomatékosítani 
szeretném. A szemetesek ürítésére kérném, hogy figyeljen oda a hivatal, 
illetve a Dunanett, méghozzá a játszótereken. Mert a játszótereinken is 
található szemétgyűjtő tároló, hulladékgyűjtő, ezt nem minden esetben 
vagy nem kellő gyakorisággal szokták elvégezni. Ez most vonatkozik a 
Batsányi 5-7. mögötti játszótérre is, de én azt gondolom, hogy ezt ki lehet 
bővíteni az összes játszótérre, hogy figyeljünk erre oda. Földsüllyedések 
feltöltését szeretném kérni a Vigadó utca 6.-8, illetve 10-es lépcsőházak 
mögötti területen. Itt, ha jól emlékszem, legalább hetet számoltam meg, 
amelyek balesetveszélyesek lehetnek. Lombrendezést szeretnék kérni a 
Batsányi utca 5-7. mögötti játszótéren. Ez is lakossági bejelentés alapján. 
Zöldfelület létrehozására indult egy lakossági kezdeményezés. Az ötlet 
végülis az volt, hogy fákat szeretnének ültetni városlakók. Én ezt jó 
kezdeményezésnek tartom, bár hozzáteszem, hogy egyébként pont 
Dunaújváros az Magyarországon, ahol szerintem a zöldterületek 
arányában, illetve a fák száma tekintetében kimondottan jól állunk, de 
hogyha városlakóknak van ilyen irányú igénye és kezdeményezése, én azt 
gondolom, hogy ennek teret kell biztosítani. A kérdés az az, és ezért 
kérném a hivatalt, a városüzemeltetési osztályt, a főépítészeti osztályt, 
illetve a DVG-nek az erdészeti ágának a vezetőit, hogy jelöljenek ki egy 
olyan területet, ahol a városlakók saját kezdeményezésre fát tudnak 
ültetni. Erről kérem, hogy majd egyeztessünk. Csatornafedél szintre 
hozását szeretném kérni a Vasmű út, illetve a Babits utca 
kereszteződésében lévő gyalogátkelőhelyen. A Felső Duna-parti sétányon 
történt egy olyan fejlesztés az elmúlt hónapokban az idei évben, amelynek 
a célja a karsztvíznek az elvezetése volt, illetve az ezzel kapcsolatos 
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csatornahálózatnak a kialakítása. Ez tudomásom szerint rendben le is 
zajlott, viszont a kérésem az lenne a DVG felé, hogy azokat a padokat, 
szemeteseket, amelyeket innen elszállítottak, vagy amelyek időközben 
megsérültek, azoknak a helyreállítását, javítását szeretném kérni, illetve a 
kukáknak a pótlását. Hiszen a DVG, illetve a Partvédelmi Vállalat területe 
ez, és ők kezelik. Szeretném ismételten felhívni a figyelmet, hogy a 
Berzsenyi lejáró, amelyik a Felső Duna-parti sétánytól indul lefele a Duna-
part felé, balesetveszélyes, és nagyon komoly vízmosások alakultak ki 
ezen a területen. Balesetveszélyes, és ezeknek a vízmosásoknak a 
megszüntetését, feltöltését szeretném kérni. Ugyancsak régi probléma, a 
kórház mögött található Panoráma úton lévő süllyedés, amely 
gyakorlatilag a kórházkerítéssel együtt, kerítés, járda, út együttesen 
süllyedt meg. Én azt gondolom, hogy erre is szükséges majd sort keríteni. 
Nyilván itt tárgyalni kell a DVCSH-val, illetve a kórházzal is az 
önkormányzatnak, hiszen ez azt gondolom, hogy nem egyedül az 
önkormányzat feladata. Gyalogátkelőhely létrehozását kérnék a lakók az 
Október 23. tér 10. és 9-es lépcsőház között. Most egyelőre az lenne a 
kérésem, hogy a tervezését indítsuk el, hiszen azt tudjuk, hogy ez egy 
hosszabb folyamat, maga a tervezés, engedélyezés is. Lakossági 
kérésnek teszek eleget, amikor továbbítom a kérést, mely szerint az Erkel 
kert 7-es lépcsőház előtt az udvarban a jobbra kanyarodó részen, ott 
ugyebár egy zsákutcában végződik a terület, ennek a figyelemfelhívására 
kérnék kihelyezni egy táblát. A lakók állítása szerint sokszor előfordul, 
hogy behajtanak tévedésből, és amikor azt látják, hogy zsákutca van, 
visszafordulnak. Viszont a forgalmat így akadályozzák. Tehát egy táblával 
ezt a figyelemfelhívást meg tudjuk tenni. Új virágládák kihelyezését 
kérném lakossági kérés alapján a Babits utca 12-14-16-os lépcsőházak 
előtt, összesen öt darabot. Ezeknek a virágládáknak a típusát és a pontos 
helyét kérném majd egyeztetni. Mivel itt volt egy közvélemény kutatás, 
ezért továbbítanám majd a választott virágláda típust a hivatal felé. 
Korábban kértem már, de még nem valósult meg a Batsányi utca 41. és 
43. magasságában a Felső Duna-part felé vezető járdán egy poroló 
található, illetve lenne, hogyha nem szorulna javításra. Ennek a porolónak 
a javítását kérném ismételten. Illetve megemlíteném, hogy a mai napon, 
tehát szeptember 20-án 17,00 órától tartok fogadóórát a Városháza IX. 
emeletén a 915-ös irodában. Várom szeretettel a lakókat. Köszönöm 
szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Nagy tisztelettel köszönjük, képviselő úr. Egy kicsit menetközben önt 
hallgatva tulajdonképpen régóta, de most különösen az összes felsorolást 
követően azon gondolkodtam, hogy vajon marad-e másnak virágágyás, 
virágláda. Marad-e szemetes, marad-e pad, mert nekem az utóbbi időben 
vagy a vizuális élményeim alapján az teljesen világossá válik, hogy van 
olyan terület, ahol gyakorlatilag majdnem minden lépcsőház előtt pad van, 
szemetes van. Ami egyébként hozzáteszem, nem baj, örömteli, tehát 
viszont én azt gondolom, az egyszerűség kedvéért, ha történetesen van 
száz pados megrendelés, van tíz körzet, nálam, ha azt osztjuk tízzel, 
akkor körzetenként marad tíz-tíz pad, és mindenki maga gondoskodik 
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arról, hogy az tíz pad hova kerülhessen. Ezt csak a tisztesség kedvéért 
mondtam el. Tehát gyakorlatilag sok dologban, sok mindenben önnel 
tökéletesen egyetértek, bár minden körzetben hasonlóképpen 
valósulhatnának meg ezek a kérések. Tehát én inkább, ha jó értelemben 
fogja fel, amit mondok, akkor alapvetően erre gondolok. Sztankovics 
Lászlóé a szó! 

 
Sztankovics László képviselő: 

 
Köszönöm, alpolgármester úr. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt 
Képviselő-testület! Augusztus elején Kertvárosban, a Spar mellett a 
Baracsi úton vélelmezhetően egy víznyomócső eltörött. A DVCSH 
megkezdte a munkát, a feltárást, viszont pár nappal később megkerestek 
az Ács utcából és a Munkás utcából, hogy több ház fala, illetve kerítés fala 
megrepedt. De nemcsak ez a probléma, hanem az a probléma, hogy a 
Baracsi út maga is hosszában megrepedt, tehát több repedés keletkezett, 
ami azóta van, hogy ez a vízcső elrepedt. Kérném az illetékes hivatalt, 
illetve kérném a DVCSH-t, hogy vizsgáljuk ezt az esetet, és nézzük meg, 
hogy mi történt ott, illetve mi lesz a következménye ezeknek. Köszönöm 
szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Hingyi képviselő úré a szó! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Tehát még egyszer akkor elkezdem. Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! 
Tehát a tavasz folyamán egy közgyűlésen jeleztem, hogy a patak partján a 
Mikszáth utca környékén egy átjárót kértünk, egy fém átjáró hidat a 
temetőhöz közel. Közeleg a november elseje, szeretném megkérdezni, 
hogy hogy áll ez az ügy, hogy addigra ez a híd fölkerüljön a helyére. Ezt 
szeretném megsürgetni. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Izsák Máté képviselő úré a szó! 
 

Izsák Máté képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ígérem, 
rövid leszek, mert eléggé elhúzódott ez az utolsó utáni napirendi pont. 
Több dologról szeretnék beszélni. Szóba kerültek a szelektívgyűjtő 
szigetek. Csak egy mondattal csatlakoznék hozzá, kár, hogy nincs Pintér 
Attila képviselő-társam. Sajnos nagyon sok helyen, mint pl. a Derkovits 
utcában is üresek azok a konténerek, és mellette van a kartonlap. Egy 
mozdulat hiányzik, illetve kettő. Összehajtom, beteszem. Sajnos ezt meg 
kell mutatni, vagy oktatófilmet, vagy nem tudom, mit csinálni, de az nem 
igaz, hogy nem tudja beletenni, és azért néz ki úgy a környék. És amit 
ugye Iván képviselő-társam is mondott, nem hiszem, hogy egy használt 
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tévé az szelektív hulladékgyűjtő konténer mellé való, hanem annak is 
megvan a megfelelő hely, ahova le lehet adni, és hozzáteszem, 
térítésmentesen. Ennyit a szelektívgyűjtő szigetekről. Kézi szemetesek 
tekintetében én mindig is annak a híve voltam, ahol forgalmas, ún. 
csomópontok vannak a városban, gondolok itt iskolák, bankok, megfelelő 
bevásárlóközpontok, üzletek környékén nyilván fokozottan kell kihelyezni 
ilyen edényeket, de amellett, hogy egy lakóövezetben öt méterenként 
szemeteseket állítunk, én ennek abszolút nem vagyok híve, és ezt a lakók 
is megértik. Több szemetes magasabb ürítési költség, magasabb 
szemétszállítási díj, plusz sajnos nagyon sok helyen a szemetes szemetet 
generál. Megtelik, mellédobja a csikket, elhajítja a palackot és ilyenek. És 
vannak sajnos szép számban. El lehet kezdeni szerintem akár már az 
óvodában a szelektív gyűjtés fontosságára felhívni a figyelmet. Nagyon 
sokan nagyon lelkesen az én körzetemben is gyűjtik szelektíven a 
megfelelő hulladékokat. Sőt, egymást figyelmeztetik. Volt már egy-két 
lépcsőházban, társasházban ebből verseny is, hogy ki tudott összegyűjteni 
több pet palackot. Sőt, valahol ugye a leadásból még egy kis pénze is lett 
a társasháznak ezáltal. Tehát ez egy működő dolog. Ezzel lehet mit 
kezdeni. Az tény és való, hogy lomtalanításra használt területnek nézik a 
szelektívgyűjtő telepeket. Két rövid problémát szeretnék még megemlíteni. 
A Szórád Márton utca 40-től, hogy visszafelé megyünk, mögötte van egy 
elég nagy parkoló, mindig tele van autóval, viszont a végén mi 
kihelyeztettünk fa cölöpöket, azokat sajnos kidöntötték. Szeretném 
azoknak a cseréjét kérni fém cölöpökre, ugyanis az autók felállnak a füves 
részre, és a földszinti lakások eléggé megtelnek ezáltal szén-monoxiddal, 
és úgy gondolom, hogy az eléggé ártalmas az egészségre nézve. Plusz 
még egy örömteli hírt szeretnék bejelenteni. Ugye lassan elkészül a Dózsa 
György úton, illetve a Derkovits úton a járdaépítés. Folyamatosan 
haladnak a munkák a Dózsa iskolában is. Hozzáteszem, senki nem örül 
annak, hogyha tanítási időben kell ezt a munkát elvégezni, ugye az 
ütemek így mennek tovább, és az önkormányzat a pályázati pénzhez elég 
sok millióval hozzájárult, hogy akkor egyben, ne csak az épületenergetikai 
része legyen meg, hanem más javítandó dolgok is sorra kerüljenek, és 
ezúton is köszönöm a DVG-nek a gyors kivonulást és a megfeszített 
munkatempót. Magam is többször ellenőriztem, hogy hogy folynak a 
munkálatok. Köszönöm szépen. 
 

(Gombos István alpolgármester átadta az ülés vezetését 10:57 órakor Cserna Gábor 
polgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Köszönöm. Alpolgármester Úr! 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! 
Tulajdonképpen hosszas vívódás után döntöttem úgy, hogy néhány olyan 
közérdekű kérdést vagyok kénytelen nyilvánosság, illetve a közgyűlés előtt 
megtenni, amit eddig nem tettem, hiszen mindig írásban adtam le azokat 
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az igényeket, amelyeket egyébként a fogadóórákon, vagy egyébként is a 
lakosság igénye szerint megnéztem. Meg kell, mondjam, hogy borzasztó 
sok elmaradás van az 1. számú körzetben, választókerületnek. Többek 
között azért is, mert már hónapok óta, tehát több hónapja be kellett volna 
fejezni olyan egyszerű munkákat, munkálatokat, mint pl. a parkolók 
felfestése, gyalogátkelőhelyek, magyarul zebrák felfestése. Hogy konkrét 
legyek, Dunasor 15. Azt hiszem, nem kell bemutatni az épületet. Osztrava 
tér, Nowa Huta tér. Csak, hogy néhányat említsek. Ugyanakkor, ami 
nagyon sajnálatos, hogy az 1. választókerületben, közben örömmel 
hallom, hogy ma már elkezdődtek a takarítási munkálatok, de az azért 
nonszensz, hogy egy éve takarítás abban a városrészben nem volt. Ez 
nagyon nagy hiba. Megmondom őszintén, többszöri kérésem ellenére sem 
történtek lépések, ma igen, tehát úgy tűnik, igen, rendeződni látszik. 
Többek között a Jászai Mari téren a lakók, nagyon jó lakóközösség van, 
összegyűjtik a faleveleket, ágakat, majd a fa alá egy kupacba lerakják, 
csak érdekes módon senkinek nem jutott eszébe, hogy azt onnan el is 
kellene szállítani. Tehát ilyen apróságok azok, amelyekre nap mint nap 
egyébként felhívják a figyelmemet. És szeretnék mutatni egy kis 
csomagot, köteget. Nem beszélve a személyes fogadóórán történt 
megkeresésekről, és nem beszélve a telefonokról. Ez pedig nem másról 
szól képviselő-társaim, mint a Barátság úti esti közvilágítási lámpák 
hiánya, mint ahogy a Móricz iskola környéke, Nagy Imre utca, Panoráma 
utca és Gagarin tér közvilágításának kérdése. És ami ebben abszurd, ami 
egyébként nagyon nehezen elfogadható, és itt e tekintetben szeretnék 
vizsgálatot kérni, az nem más, képviselő-társaim, mint annak hiánya, hogy 
egy hónapon keresztül, tehát közel egy hónapon keresztül ezeken a 
területeken nem volt közvilágítás. Kiexponált területről van szó, hisz talán 
a város legidősebb területéről, körzetéről beszélünk. Tehát e tekintetben 
nagy tisztelettel arra kérem a városüzemeltetési osztályt, arra kérem 
önöket, és önöknek pedig azért mondtam el, mert nem mondhatom el 
senkinek, de elmondom mindenkinek, hogy ezek nagyon komoly 
problémát jelentenek. Nem nekem, nem számomra, hanem az ott élő 
emberek, idős emberek számára. Higgyék el, ezek a képviselők által kért 
igények fontosak! Lőrinczi Konrád képviselő-társam okán is. És ha 
dicsekedtem, habár nehezemre esett, hogy elgondolkodtam, akkor meg 
kell, mondjam őszintén, Lőrinczi Konrád képviselő-társamnak maximálisan 
igaza van, amikor egy listával jelentkezik, ezt felolvassa, hiszen ezekre 
megfelelően az osztály részéről megkapja a válaszokat. Na, ez az, amit 
én, ami miatt én úgy döntöttem, hogy ma szólni fogok. És ez az, ami nem 
jelenti azt egyébként, hogy én ezen túl is írásban nem fogom odaadni 
ezeket az igényeket a városüzemeltetési osztálynak. Nagyon röviden 
ennyi lett volna, és a közreműködő segítséget várva nem részemre, 
hanem az ott élő emberek számára várom. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm szépen. Barta képviselő úr! 
 

Barta Endre képviselő: 
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Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Alpolgármester úr egyik felvetésére szeretnék gyorsan reagálni. Bár volt 
egy ilyen napirendi pont, de mivel még nincs pontos információm, csak 
egy adatbekérés történt, a lámpatestekkel kapcsolatban egy nagyon 
érdekes hírt kaptunk. Ugye itt a Gagarin tér, illetve a Móricz iskola 
környékén valóban sokáig nem égtek a lámpák. Aztán, amikor egy kiégett, 
a győri cég, akivel most meg is kötöttük újra a szerződést, kijött nagyon 
gyorsan, nagyon jó munkát végeztek, és valóban rendbe is tették. Viszont 
egy olyan információt mondtak, hogy ott a Duna-parton, illetve ahol sok 
lámpa nem ég egymás mellett, az a helyi E.ON-nak a 
kapacitáshiányossága. Én tegnap ügyrendin, nem a megfelelő 
szakbizottságon, ezt egy kicsit feszegettem, hogy tudunk-e erről a 
problémáról. Ott azt a választ kaptam, hogy a kábelek, illetve ez-az 
folyamatos felújítás alatt vannak. Viszont a kapacitás az nem egyenlő 
ugye azzal, hogy milyen állapotban vannak a kábelek. Ezért a céghez 
fordulva beadtam ezt az adatbekérőt, hogy igaz-e az, hogy nincs 
megfelelő kapacitás minden lámpatestnek a használatával. Hogyha ez a 
válasz megérkezik, én nagyon szívesen továbbítom, illetve szeretnék is 
ezzel foglalkozni, hiszen ez egy óriási problémát vet föl. Természetesen 
az jó dolog, hogy az E.ON végzi a karbantartását, de hogyha kapacitásbeli 
hiány van, akkor itt nem erre van szükség. Köszönöm a szót. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. A nyílt ülés végeztével 5 perc szünetet rendelek el. És a zárt 
üléssel folytatja a közgyűlés a munkáját. Megkérem, hogy csak a 
napirendet előkészítő és meghívottak vegyenek részt a zárt ülésen. 
 
 
 
 
 

K.m.f. 
 

 
      Cserna Gábor                 dr. Sürü Renáta 

               polgármester                     jegyző 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


