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Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. október 

18-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 
13. Tóth Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol: 
 

1. Besztercei Zsolt képviselő 
2. Cserni Béla                  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 
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője 
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője 
Petrovickijné dr. Angerer 
Ildikó 

környezetvédelmi vezető ügyintéző 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 
osztályvezetője 

Dr. Vántus Judit  vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
Salamonné Pintér Mónika költségvetési és pénzügyi osztály osztályvezetője 
Szaniszlóné Szabó Ildikó adóhatósági osztály osztályvezetője 
Moravecz Attila közigazgatási osztály osztályvezetője 
Dr. Deák Mária szociális osztály osztályvezetője 
Friedrichné Pethő Ilona önkormányzati főtanácsadó 
Pálfi-Németh Tünde sajtószóvivő 
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója 
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A napirendekhez meghívottak közül megjelent: 
 
Farkas Lajos pályázó 
Varga Anna Éva BID igazgatója  
Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője 
Őze Áron BKMH igazgatója 
Erős István KNYKK Zrt. Fejér megyei személyszállítási 

üzletágvezető helyettese 
Szántó Ákos Kavics-Ker Kft. ügyvezetője 
Farkas Lajos pályázó 
Kissné Fekete Éva Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője 
Bencsik István Dunanett Nkft. igazgatója 

 
 
Cserna Gábor polgármester köszöntötte a testületi tagokat és a nyílt ülést 
megnyitotta. 
 
Megállapította, hogy a 15 képviselő közül megjelent 13 fő, így a testület 
határozatképes. 
 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Jó reggelt kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagy tisztelettel 
köszöntöm képviselő-társainkat, képviselő-társaimat és az ülésen 
megjelent valamennyi érdeklődő vendégünket. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlésének októberi rendes ülését megnyitom. Megállapítom, 
az ülés határozatképes. Egy képviselő úr, Besztercei képviselő úr 
igazoltan van távol. Indítványozom, hogy az eredetileg kiküldött 
tárgysorozathoz képest a közgyűlés vegyen fel sürgősségi indítványként 
kettő napirendi pontot a nyílt ülés végén. Mégpedig 39. szám, nem, 40. 
szám alatt egy TOP-os pályázatot, „Városi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című, 41.-ként „Javaslat a POWER H2020 
projekthez követő partnerként való csatlakozásra” című napirendet. 
Indítványozom, hogy a közgyűlés az eredetileg zárt ülés 2. napirendjeként 
megjelölt Kézilabda Akadémiával összefüggő napirendi pontot tagi kölcsön 
biztosítása címmel a nyílt ülés 42. napirendjeként tárgyalja a zárt ülés 2. 
helyett. Javasolni szeretném, hogy a közgyűlés a mai ülésen ne tárgyalja 
meg az 5. napirendi pontot, ez a személytaxi szolgáltatás hatósági díjának 
megállapításáról szóló rendelet, tekintettel, hogy a véleményező bizottság, 
a városüzemeltetési bizottság levette a tárgysorozatából. Indítványozom, 
hogy a közgyűlés ne tárgyalja meg a 17. napirendi pontot, mely javaslat a 
Gagarin tér 7-11. Társasház kérelmének, egész pontosan a korábbi 
támogatási szerződés módosítását megcélzó napirendi pontot. Javasolni 
szeretném a tisztelt közgyűlésnek, hogy a mai napon ne tárgyalja meg 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 28. napirendi pontot, az 
Amitis Kft. ingatlanhasznosítási szándékával kapcsolatos döntést 
tartalmazó határozati javaslatot. Kérdezném Tóth Kálmán bizottsági elnök 
urat, hogy az ön által vezetett bizottság tárgyalta-e a sürgősségi 
indítványként felveendő napirendi pontokat. 
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Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! A bizottság mind a két napirendet 
tárgyalta, és egyhangúlag támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Kérdezném Pintér Attila képviselő urat, hogy a 
bizottsága, a pénzügyi tárgyalta-e a TOP-os napirendi pontot, mint 
sürgősségi indítványt. 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tárgyalta a bizottság a 
napirendi pontot. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. És kérdezném a bizottsági elnök távollétében 
Markóth Béla osztályvezető urat, ezt a bizonyos POWER H2020 
projekthez való követő partnerként csatlakozás című napirendi pontot a 
városüzemeltetési bizottság megtárgyalta-e. 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! A bizottság tárgyalta, és támogatta. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. 
 
Aki egyetért, hogy a 39.-et, mint sürgősségi indítványt felvegyük, az 
kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a TOP-6.3.3-16 „Városi 
környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című projekt megvalósításához 
szükséges projekt előkészítő tanulmány elkészítéséhez forrás biztosítására” című 
előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – felvette és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

510/2018. (X.18.) határozata 
„Javaslat a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

című projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő tanulmány 
elkészítéséhez forrás biztosítására” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. október 18-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi 
infrastruktúra-fejlesztések” című projekt megvalósításához szükséges projekt 
előkészítő tanulmány elkészítéséhez forrás biztosítására” című előterjesztést a 
közgyűlés nyílt ülés 39. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki támogatja a 40. sürgősségi, 40. napirendi pont megtárgyalását, az 
kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a „Javaslat a POWER H2020 projekthez követő 
partnerként való csatlakozásra” című projekt megvalósításához szükséges projekt 
előkészítő tanulmány elkészítéséhez forrás biztosítására” című előterjesztést a nyílt 
ülés tárgysorozatába – mellette szavazott 13 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, Tóth 
Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – felvette és a következő 
határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

511/2018. (X.18.) határozata 
„Javaslat a POWER H2020 projekthez követő partnerként való csatlakozásra” 

című projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő tanulmány 
elkészítéséhez forrás biztosítására” című előterjesztés sürgősségi 

indítványként történő tárgyalásáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. október 18-ai nyílt ülésére 
sürgősségi indítványként a „Javaslat a POWER H2020 projekthez követő partnerként 
való csatlakozásra” című projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő 
tanulmány elkészítéséhez forrás biztosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt 
ülés 40. napirendjeként felvette. 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki támogatja az általam az előbb felsorolt napirendi pontok levételét, az 
kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 5., 17. és 28. 
napirendi pontokat a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
levette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
512/2018. (X.18.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 5., 17. és 28. napirendi pontok levételéről 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. október 18-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 5. napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Közgyűlésének a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának 
megállapításáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló önkormányzati rendelet 
újraalkotásáral”, 17. napirendi pontját, mely „Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház 
árkádjának felújítására nyújtott támogatási szerződés módosítására”, valamint a 28. 
napirendi pontját, mely „Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
631/2015. (XI.19.) határozata hatályon kívül helyezésére és az Amitis Kft. 
ingatlanhasznosítási szándékával kapcsolatos döntés meghozatalára (dunaújvárosi 
372/19 hrsz., alsó Duna-part, 1.082 m2)” levette napirendjéről. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Aki támogatja, hogy a Kézilabda Akadémiával kapcsolatos napirend zárt 
ülésre a nyílt ülés 41. napirendjeként tárgyaljuk meg, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés meghívója szerinti 2. napirendi pontot 
nyílt ülésen – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol 
lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – tárgyalja és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

513/2018. (X.18.) határozata 
a zárt ülés meghívója szerinti 2. napirendi pont 

nyílt ülésen történő tárgyalásáról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2018. október 18-
ai zárt ülésének meghívó szerinti 2. napirendi pontját, mely „Javaslat tagi kölcsön 
biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére” a nyílt ülés 39. napirendi pontjaként 
tárgyalja. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kérem, legyenek szívesek véleményt nyilvánítani a nyílt ülés egységes 
tárgysorozatáról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott 
13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
514/2018. (X.18.) 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 Közgyűlésének 30/2017. 

(X.20.) „az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és 
kötelezettségeiről” szóló önkormányzati rendelet módosítására 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

Építési Szabályzatról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítására 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2017. (II.16.) határozat 

módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című projekt vonatkozásában 

 
6. Javaslat TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés c. pályázaton való részvételre az „Intercisa Múzeum fejlesztése” 
c. projekt vonatkozásában 

 
7. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra és konzorciumi megállapodás 
aláírására Aquantis Turisztikai Információs Központ kialakítása céljából 

 
8. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Kandó Kálmán 

tér közlekedésbiztonsági fejlesztése című pályázaton való részvételre és 
konzorciumi megállapodás aláírására 

 
9. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút 

hálózat fejlesztése című pályázaton való részvételre 
 

10. Javaslat a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázaton való részvételre és 
konzorciumi megállapodás aláírására  

 
11. Javaslat a TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázaton 

való részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
 

12. Javaslat a TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című 
pályázaton való részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
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13. Javaslat a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés c. pályázaton való indulásra „A 62 819 
jelű út 6-os út és M6-os út közötti szakaszának felújítása” c. projekt 
vonatkozásában  
               

14. Javaslat az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízisport centrum 
megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” – Fabó Éva 
Sportuszoda projekthez szükséges tervezői művezetés biztosítására  

 
15. Javaslat a Magyar Építészeti Múzeum részére önkormányzati hozzájárulás 

megadására 
 

16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére víziturisztikai célú 
információs eszközök elhelyezése tárgyában 

 
17. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 

 
18. Javaslat a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató kampány 

megindításáról és Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek, pontok 
létrehozásáról szóló képviselői indítvány megtárgyalására 

 
19. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálására és 

a miniszteri vélemény megkérésére 
 
20. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett 

foglalkoztatotti létszámának emelésére 
 
21. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének módosítására 
 

22. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 
megállapodás módosítására 

 
23. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó 

Programjában” részt vevő tanulók szerződéseinek módosítására 
 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat 

módosítására, és pályázati eljárás előkészítésére – KNYKK Zrt. autóbusszal 
végzett közszolgáltatás 

 
25. Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződése által bérelt terület külön 

helyrajzi számon történő feltüntetésére (dunaújvárosi 372/19 hrsz. „q” alrészlete) 
 
26. Javaslat a 389/2018. (VI.21.) közgyűlési határozat 3. pontjának módosítására, a 

Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub részére megadott tulajdonosi hozzájárulás 
vonatkozásában 
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27. Javaslat a Corner Trade Kft. részére történő útszolgalom megadására  
 
28. Javaslat a 306/2018. (V.17.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, új 

döntés meghozatalára, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 
könyvvizsgálója megválasztása vonatkozásában 
 

29. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számú, Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. 
szám alatt található ingatlan DVG Zrt.-be történő apportálására  
 

30. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között a 
Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés megszüntetésére és 
az uszoda felújítása miatt szükségessé vált feladatok elvégzésének 
megrendelésére 

 
31. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetési többletköltségei finanszírozásával 

kapcsolatos állásfoglalás kialakítására 
 

32. Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan 
üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására 

 
33. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez 

szükséges döntés meghozataláról 
 

34. Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól az 
„in-house” jogalap megállapításához szükséges dokumentum bekérésére 

 
35. Javaslat a 0128/1-es helyrajzi számú közterület elnevezésére 

  
36. Javaslat a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 

című projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő tanulmány 
elkészítéséhez forrás biztosítására            

 
37. Javaslat a POWER H2020 projekthez követő partnerként való csatlakozásra 
 
38. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Legyenek kedvesek meghívott vendégeinknek tanácskozási jogot 
biztosítani! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülésre meghívott személyek számára 
tanácskozási jogot – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), 
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – biztosított és a következő határozatot 
hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
515/2018. (X.18.) határozata 

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. október 18-ai nyílt ülésére 
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít. 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A köztisztviselő hölgynek legyenek szívesek a jegyzőkönyvvezetés jogát 
megadni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

516/2018. (X.18.) 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: 
 

Így akkor elvileg a meghívó alapján egy napirend maradt a zárt ülésen. Ez 
pedig a Szociális Munkáért – Dunaújváros díj adományozásával 
összefüggő napirendi pont. 
 
Aki ezzel egyetért, az kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

517/2018. (X.18.) határozata 
a zárt ülés napirendi pontjának elfogadásáról 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2018. október 18-ai zárt ülés 
napirendi pontját elfogadta az alábbiak szerint: 
 
 Javaslat a Szociális Munkáért – Dunaújváros díj adományozására 
 
Felelős:   a polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Itt meghívott vendég nincs, úgyhogy tanácskozási jogot nem biztosítunk.  
 
Viszont jegyzőkönyvvezetőről döntenünk kell! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a zárt ülés jegyzőkönyvvezetőjét – mellette 
szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei 
Zsolt, Cserni Béla) – megválasztotta és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
518/2018. (X.18.) 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 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

És elnézést kérek! Még akkor lenne így utólag visszamenőleg a nyílt ülés 
37. napirendi pontját is javaslom levenni. És akkor utólag utána nem 
szavazunk még egyszer egészben. 
 
Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pontot 
a nyílt ülés tárgysorozatából – mellette szavazott 11 fő (Gombos István, Hingyi 
László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy 
Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Cserna Gábor), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – levette és a következő határozatot hozta: 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
519/2018. (X.18.) határozata 

a nyílt ülés meghívója szerinti 37. napirendi pont levételéről 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. október 18-ai nyílt ülésének 
meghívó szerinti 37. napirendi pontját, mely „Javaslat az önkormányzati többségi 
tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól az „in-house” jogalap megállapításához 
szükséges dokumentum bekérésére” levette napirendjéről. 
 
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 Közgyűlésének 30/2017. 

(X.20.) „az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és 
kötelezettségeiről” szóló önkormányzati rendelet módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros Helyi 

Építési Szabályzatról 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 

 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2017. (II.16.) határozat 

módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” című projekt vonatkozásában 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

6. Javaslat TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. pályázaton való részvételre az „Intercisa Múzeum fejlesztése” 
c. projekt vonatkozásában 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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7. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra és konzorciumi megállapodás 
aláírására Aquantis Turisztikai Információs Központ kialakítása céljából 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
8. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Kandó Kálmán 

tér közlekedésbiztonsági fejlesztése című pályázaton való részvételre és 
konzorciumi megállapodás aláírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
             a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
             az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
                 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke 

 
9. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút 

hálózat fejlesztése című pályázaton való részvételre 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
10. Javaslat a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázaton való részvételre és 
konzorciumi megállapodás aláírására  
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
11. Javaslat a TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázaton 

való részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

12. Javaslat a TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című 
pályázaton való részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 

13. Javaslat a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés c. pályázaton való indulásra „A 62 819 
jelű út 6-os út és M6-os út közötti szakaszának felújítása” c. projekt 
vonatkozásában  
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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 az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízisport centrum 
megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” – Fabó Éva 
Sportuszoda projekthez szükséges tervezői művezetés biztosítására  
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 a Magyar Építészeti Múzeum részére önkormányzati hozzájárulás 

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

 
16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére víziturisztikai célú 

információs eszközök elhelyezése tárgyában 
Előadó: a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
17. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén 

található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi 
buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 
elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 

 
18. Javaslat a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató kampány 

megindításáról és Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek, pontok 
létrehozásáról szóló képviselői indítvány megtárgyalására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 

 
19. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálására és 

a miniszteri vélemény megkérésére 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
20. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett 

foglalkoztatotti létszámának emelésére 
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 
 
21. Javaslat az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének 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 
               

22. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött fenntartói 
megállapodás módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
23. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó 

Programjában” részt vevő tanulók szerződéseinek módosítására 
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat 

módosítására, és pályázati eljárás előkészítésére – KNYKK Zrt. autóbusszal 
végzett közszolgáltatás 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 

 
25. Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződése által bérelt terület külön 

helyrajzi számon történő feltüntetésére (dunaújvárosi 372/19 hrsz. „q” alrészlete) 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
26. Javaslat a 389/2018. (VI.21.) közgyűlési határozat 3. pontjának módosítására, a 

Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub részére megadott tulajdonosi hozzájárulás 
vonatkozásában 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
           

27. Javaslat a Corner Trade Kft. részére történő útszolgalom megadására  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
28. Javaslat a 306/2018. (V.17.) közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, új 

döntés meghozatalára, az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 
könyvvizsgálója megválasztása vonatkozásában 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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29. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számú, Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. 
szám alatt található ingatlan DVG Zrt.-be történő apportálására  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              a pénzügyi bizottság elnöke 
 

30. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között a 
Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés megszüntetésére és 
az uszoda felújítása miatt szükségessé vált feladatok elvégzésének 
megrendelésére 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 
31. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetési többletköltségei finanszírozásával 

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

 
32. Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan 

üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

 
33. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez 

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

 
34. Javaslat a 0128/1-es helyrajzi számú közterület elnevezésére 

Előadó: a polgármester 
 

35. Javaslat a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
című projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő tanulmány 
elkészítéséhez forrás biztosítására 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke  

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

 

36. Javaslat a POWER H2020 projekthez követő partnerként való csatlakozásra 
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság enöke 

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

 

37. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

          a pénzügyi bizottság elnöke  
          az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
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Zárt ülés:  
 
1. Javaslat a Szociális Munkáért – Dunaújváros díj adományozására 

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

 
 
1. Tájékoztató a polgármesteri hivatalnak a közgyűlés két ülése közötti 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk az első napirendi pont megtárgyalására. Várom tisztelettel 
gondolataikat. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Közgyűlés! Az előző 
képviselő-testületi ülésen kértem anyagokat, amelyekre nem érkezett meg 
a válasz. Ugye azt biztosan sokan tudják, hogy a szegénység elleni 
küzdelem világnapja, a szegénység elleni világnap a napokban volt, és hát 
a szegénység egyik formája a lakhatási szegénység, ami egyre több 
embert súlyt itt Magyarországon, és azt gondolom, Dunaújvárosban is. 
Ehhez kapcsolódóan, valamint a devizahiteles válsághoz és a 
devizahitelesek embertelen és megalázó kilakoltatási gyakorlatához 
kapcsolódva kértem ugye egy kimutatást arról, hogy Dunaújvárosban 
mennyi kilakoltatás történt, és ezt a választ, ezt nem kaptam meg. Pedig jó 
lenne tudni, hogy az önkormányzat milyen információkkal bír ebben az 
ügyben. Hiszen azt gondolom, hogy sokkal könnyebb valakinek akkor 
segíteni, amikor bajban van, akkor megfogni a kezét, nem engedni azt, 
hogy adott esetben az utcára kerüljön, mert utána sokkal több erőfeszítés 
visszakapaszkodni a társadalomba. Ezért jó lenne tisztán látni az 
önkormányzatnak milyen információi, milyen ráhatása van az esetleges 
kilakoltatásokra, valamint azt, hogy mi az a gyakorlat, amivel 
Dunaújvárosban segíteni szokták az ilyen embereket. És hogyha nincsen 
információ, nincsen ilyen gyakorlat, akkor azt gondolom, mindent meg kell 
tenni azért, hogy legyen. Mindent meg kell tenni azért, hogy az összes 
dunaújvárosi kilakoltatásra, amiről úgy tudom, jegyző asszonynak 
egyébként hivatalból értesülnie kell, hogy akkor tényleg információkhoz 
jusson a város erről. És azokat az embereket, akik egy ilyen embertelen 
kilakoltatás részesei, azokat a lehető leghamarabb, a lehető legtöbb 
segítséggel kell a városnak támogatnia. Ugye azt is kérdeztem, arra sem 
kaptam választ, hogy az Európai Uniótól mennyi forrást nyert el 
Dunaújváros, és hozzá kapcsolódó cégek, egyesületek, ami azért is 
nagyon érdekes, mert láthatjuk, hogy különböző korrupciós botrányok a 
dunaújvárosi stadion felújításában érintett Elios Zrt.-vel, Orbán Viktor 
vejének a cégével az élén hát az Európai Unióban kiverték a biztosítékot. 
Ugye hatalmas stóc, valószínűleg jogos feljelentés van az Európai Uniónál 



17 

 

különböző magyar közbeszerzésekhez kapcsolódóan, aminek 
eredményeként az történt, hogy nem folyósítanak bizonyos pályázati 
forrásokat. Ugye azt tudjuk, hogy ez a magyar államnál egy hatalmas, a 
magyar államkasszában egy hatalmas lyukat ütött, és hát engem őszintén 
érdekelne az, hogy akkor hogyan áll ebben az ügyben Dunaújváros. Hogy 
pl. van-e olyan helyzet Dunaújvárosban, hogy megnyertünk egy 
pályázatot, amire költöttünk, vagy amiből elköltöttünk, de végül ehhez 
hasonló okokból nem kaptuk meg. Ugye ezt jó lenne látni. Így 
képviselőként jó lenne tudni, hogy a költségvetéssel akkor most hányadán 
is állunk, mi az a forint, amit beterveztünk, és mi az a forint, amivel tényleg 
gazdálkodhatunk. Úgyhogy ennek kapcsán szeretnék kérni egy gyors 
szóbeli és egy kicsit hosszabb írásbeli tájékoztatást majd Szepesi 
alpolgármester úrtól, hogy hogyan tudja tartani a város az idei 
költségvetését, ilyen csúnya közgazdászos kifejezéssel, cash flow ügyileg 
hogyan áll a város, és előfordulhat-e az, hogy bármilyen kifizetést el kell 
halasztanunk, vagy hogy bármilyen egyébként odaítélt támogatást végül 
nem tudott a város folyósítani. Úgyhogy erre kérnék majd most egy gyors 
szóbeli választ, és hogyha van rá lehetőség, akkor egy hosszabb írásbelit 
is. De egyébként ezt az egész helyzetet el lehetne kerülni, hiszen hogyha 
lenne egy európai uniós ügyészség, lenne egy olyan ügyészség, ami ilyen 
ügyekben bárkinek a körmére nézhetne, akkor valószínűleg egyrészt 
kevesebb mutyi lenne, másrészt rövidebb viták lennének. És van egy 
nagyon jó kezdeményezés, ami erről szól, egy aláírásgyűjtés, hogy legyen 
európai uniós ügyészség, és ehhez Magyarország is csatlakozzon. Mi a 
Párbeszéd Magyarországért dunaújvárosi csapatával kint vagyunk az 
utcán minden héten, legalább kettő nap, ez a Szabó Zsolt politikusi 
facebook oldalon megtalálható, hogy milyen időpontban és hol, úgyhogy 
én arra szeretnék kérni mindenkit, hogy jöjjön el, írjon alá, legyünk elég 
sokan, és tegyünk meg mindent azért, hogy legfőbb biztosítékok legyenek 
annak érdekében, hogy ne lehessen az európai uniós fejlesztési pénzeket 
elmutyizni. És én azt kérem képviselő-társaimtól, még a Fideszes 
képviselő-társaimtól is, hogy jöjjenek el, és írják ezt alá, hiszen azt 
gondolom, hogy minden önkormányzati képviselőnek a felelőssége a 
tiszta gazdálkodás, és minden önkormányzati képviselőnek az kell, hogy 
legyen az érdeke, hogy átlátható módon legyenek elköltve ezek az európai 
uniós források. Úgyhogy én polgármester urat, képviselő-társaimat nagy 
szeretettel fogom várni a kitelepülő pultunknál, nagy szeretettel várom 
önöket, hogy aláírják az európai ügyészséghez való csatlakozásról szóló 
petíciót. Köszönöm szépen. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Úgy tűnik, hogy képviselő úr befejezte a dunaújvárosi televíziónak adott 
interjúját. Még hogy nem kap elég helyet az ellenzék a városi sajtóban. 
Tehát nem értem ezeket a felvetéseket. Mikor lesz a következő opció a 
Párbeszéd dunaújvárosi szervezetének? Hol és mikor? Melyik oldalon? 
Szeretném szíves figyelmét fölhívni a közterület-foglalási engedélyre. Az 
nem egy bonyolult dolog, képviselő úr bemegy a városüzemeltetési 
osztályra, és kér egy közterület-foglalási engedélyt. Képviselő úr! Ha ez a 
kérelem elém került volna, ön pontosan tudja, hogy soron kívül aláírtam, 
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ilyen polgármesteri határozattal, és látom, hogy bólogat a Barta képviselő 
úr, ha politikai szervezet közterület-foglalási kérelmet nyújt be, akár 
rendezvény, akár aláírásgyűjtés, azt tényleg soron kívül kezelem. Barta 
képviselő úré a szó! 

 
Barta Endre képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egy ilyen, 
kicsit ilyen nyugodtabb hangvételű beszédre készültem itt az első napirend 
előtt, azonban sajnos a sors, illetve kicsit önök átírták ezt, lévén, hogy az 
in-house-os napirendi pont, a 37-es le lett véve. Így kénytelen vagyok erről 
most beszélni. Az előző közgyűlésen már jeleztem, hogy a Vasmű út 41. 
Kft.-vel a nyilvános dokumentumok alapján gond van, akkor Szepesi Attila 
alpolgármester úr azt jelezte, hogy ő maga ellenőrizte, hogy a mérlegeket, 
illetve azt, hogy a cég, kft. megfelel-e az in-house-nak, illetve az 
önkormányzat felé mindent benyújtott-e. Nos, azóta is minden nyilvános 
dokumentumot begyűjtöttünk, szakértőkkel átvizsgáltattuk, és ezek az 
adatok a rendelkezésemre állnak, és még a mai nap folyamán ezeket 
eljuttatom jegyző asszonyhoz. És arra fogom kérni, hogy vizsgálja meg, 
vizsgálja át. Hála Istennek én nem látok a dolgok mögé. Tehát nem 
tudom, hogy ki nem mond igazat, de valaki nem mond igazat. Ezek a 
dokumentumok még pedig azt mutatják, a 2015-ben ugye az in-house 
szükségessége az a 80%. Ezzel szemben 7,28% volt a mérleg nettó 
árbevétele. 2016-ban a 80%-kal szemben mindössze 28,1% volt. 
Százmillió forintok mennek a Vasmű út 41-nek, most is szavazni fogunk, 
igaz, még csak olyan pályázatokról, amik még nagyon az elején járnak. 
Tehát valami itt nagyon nem kerek. Én nem mondom, hogy ki mond 
igazat, vagy ki nem mond igazat. Ezt a dokumentumok bizonyítják, hogy 
ez így van, amit én mondok. Én ezt át fogom még a mai napon jegyző 
asszonynak adni, és arra kérem, hogy haladéktalanul vizsgálja ki, ugyanis 
itt nagyon sok pénzről van szó. Itt nagyon komoly dolgokról van szó. És 
hogyha tényleg kiderül az, hogy már ’15-ben és ’16-ban ezek a dolgok 
nem stimmeltek, akkor ez bizony eléggé fog fájni a városnak, illetve a 
városlakóknak. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úr! 

 
Tóth Kálmán képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! 
Mint ahogy az első napirend a két közgyűlés között végzett munkáról szól, 
akkor én szeretnék beszámolni, hogy az Újtelepen sikerült egy 
nagyszabású környezetvédelmi napot tartanunk, ami azt hiszem, hogy 
megint nagy sikert aratott negyedik alkalommal. És nagyon szeretném 
megköszönni a DVG Zrt.-nek, a Dunanett Nonprofit Kft.-nek megköszönni 
azt a segítséget, amit nyújtott számunkra, az, hogy ez a sikeres 
programunk meg tudjon valósulni, és úgy, ahogy mi elterveztük. 
Természetesen készülünk további, következő akcióval, ami december 
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elsején lesz, arra is mindenkit majd nagy szeretettel fogunk várni az 
akcióinkra. És azt gondolom, hogy így lehet elősegíteni a városrészeknek 
a tisztaságát és egyéb más dolgokat, amit területen lehet végrehajtani. Én 
azt gondolom, amit a Barta úr elmondott, azt úgy gondolom, hogy a 
közbeszerzési bizottságunknak nagyon komolyan meg kéne tárgyalni. 
Tudom, hogy semmi köze nincs hozzá, de azt gondolom, hogy a 
közbeszerzésekkel kell foglalkozni, és ezen belül ez egy nagyon fontos 
kérdés. Én ennyit szerettem volna ehhez hozzátenni. És még egyszer 
szeretném megköszönni a segítséget. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon szépen köszönöm. Gazdasági alpolgármester úré a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Szabó Zsolt képviselő úr 
kérdezte, hogy állnak a Modern Város Programok. 2016 májusában 
Dunaújváros Megyei Jogú Város polgármestere és Magyarország 
miniszterelnöke megállapodást kötött. Mind a két embert úgy ismerem, 
hogy szavahihető, szavatartó ember. És ami a megállapodásban rögzítve 
van, az annak rendje-módja szerint támogat az állam bennünket, mi 
készítjük elő a Modern Városok Programját. Egynél volt egy nagyobb 
változás, az uszoda és élményfürdőnél, ahol a turisztikai központ előírta, 
illetve a gazdasági szempontból előírta egy szálloda építését, illetve egy 
látogatóközpont építését. Ezzel az egyetlenegy pontban várunk még, hogy 
feltegye a miniszterelnök úr, illetve a kormány az i-re a pontot. A Modern 
Városok Programban, amit az állam megígért a pénzeket megkaptuk, 
elkülönített számlán az önkormányzatnál nyilvántartjuk. A költségvetéssel 
kapcsolatban következő költségvetésre az új pénzügyi osztályvezetőt 
megkérem, pénzügyi igazgatónőt megkérem, hogy készítse el, hogy hogy 
állunk. Én nagyon bízom benne, hogy semmiféle fizetést nem kell 
elhalasztanunk, nem kell átütemeznünk, mindent a költségvetés szerint 
fogunk ebben az évben teljesíteni, illetve 2019-ben megfelelő 
költségvetést tudunk készíteni. De ha már itt van nálam a szó, megengedi 
polgármester úr?  

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Természetesen. 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Mostanában sajnos többet kellett otthon lennem, és tévét néztem, és több 
csatornát is láttam, és rá kellett jönnöm egy olyan igazságra, amit nem 
szívesen mondok ki, hogy főnöknek mindig igaza van. Na, azért félretéve 
a viccet. Polgármester úr a szeptemberi közgyűlésén a város 
környezetvédelméről és levegőtisztaságáról beszélt. A magyar tévében 
három csatornán Dunaújvárost a nyolc legszennyezettebb levegőjű 
városba hozták ki. Két dolgot tehetünk, vagy ez a javaslatom. Vagy 



20 

 

bepereljük a tévéadókat, hogy ilyet állítanak a városunkról, hogy mi benne 
vagyunk a nyolc legszennyezettebb városba, vagy pedig felül kell 
vizsgálnunk a környezetvédelem helyzetét Dunaújvárosban, illetve a 
hivatalnál is. Én nem értek hozzá, de jó lenne, ha egyszer valaki 
felvilágosítana bennünket, hogy mégis hogy áll a város levegőtisztasága. 
Nem presztízsből mondom. Én a negyvenvalahány ezer emberért 
mondom. Azt, hogy engem hülyének néznek, már megszoktam életem 
folyamán, de azt, hogy azt a negyvenvalahány ezer embert, aki itt lakik a 
városban hülyének nézzük, és elfogadunk mindenféle környezetvédelmi 
jelentést itt az önkormányzatnál, hogy milyen hú, de happy-k vagyunk, hú, 
de tiszták vagyunk, és nincs semmi baj, és közben meg a magyar 
közszolgálati tévé minden csatornáján azt mondja, hogy nagyon 
szennyezett a város levegője, azért azt abszurdumnak tartom. És nagyon 
kérem a hivatalt, és nagyon kérem a környezetvédelemmel foglalkozó 
szakembereket, hogy ezt jó lenne, hogyha felülvizsgálnák, és végre tiszta 
vizet öntenénk a pohárba. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm, alpolgármester úr. Pintér Attila elnök úré a szó! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Múltkori közgyűlésen tettem 
föl kérdést a hulladékgyűjtéssel kapcsolatban, kimondottan a szelektív 
hulladékgyűjtés, illetve ennek az előmozdításával kapcsolatban. 
Köszönettel a Dunanett-től és a hivataltól is kaptam részben választ a 
kérdésemre. Itt ugye az első része az volt, hogy milyen olyan 
rendezvények, vagy szóróanyagok, vagy olyan kezdeményezések vannak, 
ami egy kicsit a környezettudatos gazdálkodásra nevel. Egy dologra nem 
kaptam választ, ez konkrét kérdés volt, hogy a szelektív hulladékgyűjtők 
számát kívánjuk-e az elkövetkező időszakokban növelni, és ha igen, akkor 
ezt milyen ütemben, és hol. Azt jeleztem, az látszik, hogy az igény 
megvolna rá. Ugye volt itt egy csörténk az Iván képviselő úrral, bár nem is 
csörtének hívnám, hanem, hogy ugye nem rendeltetésszerűen használják 
ezeket a gyűjtőedényeket. Nyilván ezt meg kell vizsgálni, de ettől 
függetlenül az igény megvan rá. Tehát várnám a választ, hogy ennek a 
bővítése várható-e. Útfelújításokkal kapcsolatban tettem föl kérdést az 
elmúlt közgyűlésen, a hivataltól kaptam választ azzal kapcsolatban, hogy 
milyen felújítások voltak az elmúlt időszakban, illetve milyen kátyúzások. 
Nem is a hivataltól várnám a választ, inkább a vezető politikai testülettől, 
hogy mivel itt a Modern Városok Programját érinti, hogy elég jelentős 
útfelújítási beruházás, amelyről itt szó esett én már nem tudom, hány 
százmillió értékben, ugye ennek egy része történt meg. Erre voltam 
kíváncsi, és erre kérnék én választ, a jövőben ez folytatódik-e, és ha igen, 
akkor hol és mikor. Utakkal, közlekedéssel kapcsolatban szeretném 
megjegyezni azt, hogy egyre többször tapasztalom, hogy hétvégén nem 
működnek a jelzőlámpák a nagy kereszteződésekben. Nem tudom, hogy 
mi ennek az oka. Szeretném jelezni, hogy szerintem ez nem jó. Ha lehet, 
akkor változtassunk rajta. Függetlenül attól, hogy hétvége van, a forgalom 
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viszonylag nagy, és balesetveszélyes kereszteződéseink vannak, ahol a 
fénysorompók nem működnek. Tehát szerintem körül kéne járni ezt az 
ügyet. Modern Városok Programmal kapcsolatban pedig olyan kérdésem 
lenne, ugye annak idején, amikor megkötötték ezt a megállapodást a 
miniszterelnök úrral, akkor egy harminc, aztán utána negyvenmilliárdos 
csomagról esett itt szó. Logisztikai fejlesztéstől elkezdve rengeteg minden 
volt benne. Én úgy tudom, hogy ez folyamatosan változik, alakul. Az 
látszik, hogy ennek a pénznek még a töredéke sem érkezett ide, pedig ez 
a megállapodás, ez már két éve, vagy talán több mint két évvel ezelőtt 
megköttetett. Közben alakított is az önkormányzat egy bizottságot, ami 
talán egyszer vagy kétszer le is ült Szepesi alpolgármester úr vezetésével, 
ahol tájékoztatást kaptunk arról, hogy hogy áll ez a Modern Városok 
Program. Szeretnénk tisztán látni szerintem itt az ellenzéki oldalon is, 
hogy a városvezetés mit tervez az elkövetkező egy vagy több évben 
megvalósítani. Ugye az látszik, hogy az élményfürdő, uszoda kapcsán 
elindultak ezek a folyamatok, de nagyon sok minden olyan elképzelés 
hangzott itt el, amit nem tudom, hogy kikerült-e a csomagból, benne 
maradt-e, vagy ha igen, akkor milyen formában. Erről szeretnék 
tájékoztatást kapni. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Szeretném önnek jelezni, hogy Suszter Tamás kapitányságvezető 
kapitány úr kérését szeretném ön felé tolmácsolni. Tekintettel, hogy a 
legutóbbi közgyűlésen kért engem, hogy vegyem föl vele a kapcsolatot, 
hogy áll képviselő úr rendelkezésére természetesen. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én 
egyetértek Szepesi alpolgármester úrral abban a kérdésben, hogyha a 
légszennyezettség, én is néztem tévét, olvastam híradót, és hogyha ott 
igaz, ami elhangzott, akkor itt bizony ennek utána kell járni. Én azt 
szeretném kérni polgármester úrtól vagy alpolgármester úrtól, hogy valami 
olyan tájékoztató anyagot, ha lenne lehetőségünk kapni, hogy akkor a 
városban elhelyezett mérőpontokon mikor, milyen szennyezettséget 
mértek, és hogyha ebben a tájékoztató anyagban a képviselők 
eligazodását segítően ott lenne, hogy ez pontosan mekkora határérték 
túllépést jelent, hiszen vegyészek, szerintem egyikünk sem vegyész. Ez 
szerintem sokat segítene abban, hogy tisztán lássunk, hogy akkor 
pontosan itt mi is történik. És én azt gondolom, hogy nagyon hasznos 
kezdeményezés lehetne, hogyha ennek kapcsán a környezetvédelmi 
osztály valamifajta tájékoztatót szervezne a képviselő-testület tagjainak, 
ahol akár egy számítógépes prezentáción is láthatnánk, hogy akkor 
pontosan milyen időszakokban, milyen határérték túllépések vannak. 
Hiszen tényleg jó lenne látni, mi van ezek a sajtóhírek mögött, és mit lehet 
tenni, hogyha létezik, akkor ez a légszennyezettség elve. Köszönöm. 
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Cserna Gábor polgármester: 
 
Tiszta sor. Köszönöm. Pintér Attila képviselő úr! 

 
Pintér Attila képviselő: 

 
Elnézést kérek, hogy még egyszer szólok. Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Közgyűlés! Fölvettem a kapcsolatot a kapitány úrral, csak ezt 
szerettem volna jelezni. Korrektül tájékoztatott részben azokkal az 
ügyekkel kapcsolatban, amiket itt fölvetettem, illetve egyéb más dolgokkal 
kapcsolatban, amiről jóval kevesebb információm volt. Csak szeretném 
jelezni polgármester úr felé, hogy szerencsés volna félévente, évente, én 
nem tudom, mi a szükséges sűrűsége ennek, hogy kapitány úrral, a 
rendőrség megfelelő képviselőjével a képviselő-testület tudjon találkozni, 
és föl tudjon tenni kérdéseket. Nem biztos, hogy ezeknek a kérdéseknek 
itt kell elhangzani a közgyűlésen. Mert az látszik, hogy a rendőrségnek a 
módszertana, meg az érdekrendszere meg a politikáé az esetenként sem 
egy vonalon halad. Tehát lehet, hogy nem itt kéne feszegetni ezeket az 
ügyeket, hanem zárt körben megbeszélni, és sokkal előbbre jutnánk. De 
köszönöm szépen kapitány úrnak a korrekt tájékoztatást. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez egy jó és hasznos és korrekt fölvetés ezen utóbbi, úgyhogy meg is 
kérem osztályvezető asszonyt, hogy ugye, mint az ön területéhez tartozik 
a közbiztonsági kérdések, hogy egy ilyen fórum, zártkörű fórum 
képviselőknek bizony-bizony érdemes lenne ezt átgondolni, felvetni a 
kapitány úr felé, és akkor megszervezni. Alpolgármester úr! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Pintér Attila képviselő úr 
hozzászólásával kapcsolatban, jövő héten, ha ma a bölcs közgyűlés, tehát 
jövő közgyűlésen, ha ma a bölcs közgyűlés elfogadja a TOP-os 
programokat, akkor minden képviselő következő közgyűlésre kap egy 
helyzetfelmérést vagy helyzetelemzést, hogy azon a napon, tehát vagy 
egy október 31-ei állapottal hogy állunk a TOP-os, illetve a Modern 
Városokkal kapcsolatosan. Összegszerűségében igaza van a képviselő 
úrnak, amikor ugye megegyeztünk mi az utak fejlesztésében, utána jött 
egy kormányhatározat, hogy azt nem a város csinálja, hanem a Magyar 
Közút. És nagyon sok ilyen programpont van, ahol azt mondják, hogy a 
NIPÜF csinálja, ugye a Nemzeti Fejlesztési Intézet koordinálja, és 
Dunaújváros csak a nevét adja hozzá. De ezek az összefoglalóban mind 
részletezve lesznek, és a képviselő urak a novemberi közgyűlésen meg 
fogják kapni. A szelektív, illetve szemétszállítással kapcsolatban nyitott 
kapukat dönget képviselő úr, és gondolom, minden dunaújvárosi 
képviselő, hiszen ez egy kardinális pont. Én múlt héten tárgyaltam a 
Dunanett vezérigazgatójával, illetve fogunk még tárgyalni. Ez nem olyan 
egyszerű dolog, mint ahogy sokan elképzelik, mert ehhez sok pénz kell, 
de a pénzen kívül az embereknek a szemléletmódját is egy kicsit meg 
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kéne változtatni a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan, hiszen úgy 
tudom, huszonvalahány szelektív hulladékgyűjtő van kitéve a városban, és 
jogos mindenkinek azon felháborodása, hogy elviselhetetlen és lehetetlen 
állapot, ami a szelektív hulladékgyűjtők területén van. Éppen a közgyűlés 
előtt Gombos alpolgármester úr mutatott nekem fényképeket, hogy a 
szelektív hulladékgyűjtők üresek, és a környéke meg tele van szeméttel. 
Tehát elviselhetetlen állapot. Mindenképpen tegyünk érte. És én úgy 
gondolom, hogy ezt a jövő évi programjainkba tegyük be, és lehet még 
több szelektív hulladékgyűjtőt kitenni, többször is lehet üríteni, de nem 
biztos, hogy az emberek szemléletmódját meg tudjuk változtatni. Én 
javasolnék egy olyan dunaújvárosi valami programot, ahol a gyerekeket 
már az általános iskolától kezdve próbáljuk okítani, tanítani, vagy arra 
szoktatni, hogy azt a szemetet ahova kell, azt oda dobják be. Köszönöm 
szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Hála Istennek, mert teljesen igaza van alpolgármester úrnak, ez már az 
iskolák nevelési, ún. pedagógiai programjának ez már a részét képezi 
egyébként, és nagyon jól mondja, már alsó, akár már óvodás kortól, felső 
óvodás és alsós általános iskolás kortól. Gombos alpolgármester úr kért 
szót! 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Köszönöm 
Szepesi Attila alpolgármester úr gondolatait, észrevételeit, és nem utolsó 
sorban Pintér Attila elnök úr mondandóját. Én magam is azt gondolom, 
hogy oly sokat beszélünk a közgyűlésben a szelektív hulladékgyűjtésről. 
Ma Dunaújvárosban nem a szelektív hulladékgyűjtésről kell beszélni, 
hanem azokról a szigetek melletti állapotokról, amit maga az ember hoz 
létre. Ezért egy teljesen friss dokumentáció alapján, amit szeretnék 
önöknek körbeadni, vizuálisan is érzékelhető, hogy milyen állapotban 
vannak a szelektív hulladékgyűjtők környéke és területei. Ez a három fotó 
tökéletesen igazolja, és bizonyítja azt, és mutatom azt a fotót, ahol 
alpolgármester úr is megjegyezte, üresek a szelektív hulladékgyűjtők. 
Tetszenek látni? Üresek. Gyakorlatilag azt jelenti, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtők mellé szórt szemét, illetve azon háztartási eszközök, lehet 
ez műszaki, lehet bútor, vagy akár biológiai hulladék is, egyszerűen 
felháborítja a közvéleményt vagy a jóérzésű embereket. Ebben a 
kérdéskörben alapvetően nekünk is tennivalónk van. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Kis figyelmet szeretnék kérni, képviselő-társaim! 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Tehát e tekintetben nekünk komoly tennivalónk van, és azt gondolom, 
hogy egy pártpolitikai ellentétek nélküli megoldást igényel, tehát ebben kell 
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közös nevezőt találnunk mindannyiunknak. Szeretném körbeadni, nézzék 
meg! Higgyék el, érdemes! Felhívja a figyelmet arra, hogy mi az, amire 
vigyáznunk kell. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Nagyon köszönöm. Az első napirendet lezárom. És szeretném önöket 
tájékoztatni az elmúlt egy hónap fontosabb, általam fontosnak vélt 
eseményeiről. Szeptember végén, szeptember 23-án átadhattuk nagy 
örömmel, nagyon sok érdeklődő kisgyerek és szülő jelenlétében a DVG 
Zrt. által felújított radari küzdőcsarnokunkat. A szakemberek, az ökölvívó 
sportágak, birkózó sportág szakembereinek véleménye alapján ehhez 
hasonló profi küzdősport komplexum ebben az országban nincsen. 
Szeptember végén, immáron több mint tízéves kapcsolatból adódóan a 
dortmundi gimnázium küldöttsége városunkban járt, én is találkoztam a 
diákokkal és a kísérő tanárokkal. Ők ugye a Széchenyi gimnáziummal 
vannak évi több alkalommal baráti kapcsolatban. A XVI. Carissa Kupa 
támogatásából létrejött ún. Snoezelen terápiás szoba átadása történt meg 
a Móra Ferenc Általános Iskolában. Szeptember végén egy teljes 
hétvégén keresztül egy nemzetközi, és ezt hangsúlyoznám, egy 
nemzetközi katasztrófavédelmi gyakorlat volt Dunaújvárosban, és ennek a 
katasztrófavédelmi gyakorlatnak a szervezői igen magas szinten 
nyilatkoztak egyrészt a dunaújvárosi polgári védelem és 
katasztrófavédelem munkatársainak szakmai munkájáról, mind pedig a 
város adta lehetőségekről. Itt Gombos alpolgármester úr képviselte az 
önkormányzatot. Szeptember végén ugye Mihály nap keretében két napos 
rendezvény volt a Városháza téren „Itthon vagy” Magyarország, szeretlek!” 
program és Szent Mihály-napi programok. Köszönjük a szervező DVG 
Zrt.-nek, ileltve a Tourinform iroda munkatársainak. Október elseje az 
idősek világnapja. Nagy Zoltánné képviselő asszony, képviselő-társam, aki 
a városi Idősügyi Tanácsot vezeti, ugye ebben Sümegi úr, Sümegi Lajos 
úr, aki egy komolyabb nagy létszámú nyugdíjas szervezet elnöke, valamint 
a hivatal is tagja ennek a szervezetnek, hagyományteremtő céllal egy 
nagyszabású gálaműsort szerveztek az érdeklődő nyugdíjasok számára a 
Bartók Kamaraszínházban október elsején. Örömmel tájékoztathatom 
önöket, hogy újabb hat dunaújvárosi polgár tett magyar állampolgársági 
esküt a polgármesteri hivatal „C” szárnyában október elején. Október 5-én, 
pénteken a másnapi aradi vértanúkra való méltó megemlékezésen a 
nemzeti gyásznap jegyében pénteken volt a ’48-as emlékműnél az 
önkormányzati megemlékezésünk. Itt megköszönöm Baráth Arturnak, a 
Dunaferr középiskola megbízott igazgatójának a köszöntőjét, illetve a 
Pannon Magángimnázium színvonalas ünnepi műsorát. Október elején 
bezárt, majd október 8-ától megkezdődött a Fabó Éva Sportuszoda 
felújítása. Itt Szepesi alpolgármester úr és Mádai Balázs, a DVG Zrt. 
vezérigazgatója heteken keresztül nagyon komoly és nagyon hatékony 
egyeztetéseket folytatott az uszodát használó sportegyesületek 
képviselőivel, így ők, az ő helyzetük, mind a vízilabda, mind az úszás, 
mind a gyógytorna, mind a búvárúszás tekintetében a felújítás idejére hála 
Istennek most már megoldott az edzések, versenyre való felkészülések 
lehetősége. Nagyon szép alkalom a Virágos Dunaújvárosért díjak átadása. 
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Ez múlt csütörtökön volt a Városházán. Itt képzeljék el, közel száz 
dunaújvárosi közösség, intézmény, vállalkozás, magánszemély, 
egyesület, iskola, az intézmény, nyújt be pályázatot előkert, virágláda-
virágosított udvar, erkély, többfajta kategóriában ezeket a díjakat adtuk át 
a hivatallal. Most hétfőn megtisztelte városunkat sportért felelős államtitkár 
úr, a „Zöld Recept, a mozgás gyógyszer” program keretében. Ez egy 
országos roadshow. Hat állomása van. Ezen vett Sárfalvi Péter helyettes 
államtitkár úr, és az egyik állomás volt Dunaújváros, ahol több száz 
bölcsődés, óvodás, általános iskolás, középiskolás gyereket sikerült 
Kropkó Péter Ironman bajnoknak és Vajda Attila olimpiai bajnok kenusnak 
megmozgatni egy rendkívüli testnevelés óra keretében. Büszkék vagyunk 
a város kenyere programra, amely egyedülálló az országban, de arra is, 
hogy Dunaújváros is megemlékezett a kenyér világnapjáról. Október 16-a 
a kenyér világnapja. Már nagyon kis korban érdemes a gyerekekkel 
megismertetni a kenyér jelentőségét, a pékek munkájának a jelentőségét, 
és a Móricz iskolában volt az egyik sütőipari vállalkozás jóvoltából egy 
ilyen bemutató kedden. Szeretném felhívni a figyelmüket a közelgő ugye 
hosszú hétvége végén nemzeti ünnepünk méltó városi megünneplésére, 
és egyúttal hívom is a tisztelt dunaújvárosi polgárokat. Október 23-án 
reggel 9,00 órakor a temetői kopjafánál kezdődik az ünnepi 
megemlékezés. És a legvégén, a napirendet lezárva Barta képviselő 
úrhoz fordulnék, tekintettel, hogy országgyűlési képviselőnk nincs itt 
jelenleg. A következő kérdésem lenne, ebben majd szeretnék 
tájékoztatást kérni a Jobbik dunaújvárosi szervezetétől, illetve a 
választókerületi szervezetétől, mert úgy tudom, hogy önök is 
választókerületi formában működnek. Hát, ahogy Szepesi alpolgármester 
úr, úgy én is érdeklődve figyeltem az elmúlt egy hét híradásait, és ezen 
híradások között – ne sápadjon el, még nem tudja, hogy mit szeretnék 
mondani – ezen híradások között sajnos nemcsak a légszennyezésről volt 
szó, hanem más érdekes dologról. Szabó Balázs szekszárdi Jobbik elnök 
interjúit hallgattam végig, és annak az általam igen tisztelt Volner János 
volt Jobbikos alelnöknek a nyilatkozatát, mely azért egy vesztes, vesztes 
választás után egy tisztújító kongresszuson egy legmagasabb szavazattal 
megválasztott alelnököt heteken belül ugye kinyírnak, mert az igazságot 
próbálja megfogalmazni, azok érdekes dolgok. De mivel nem tudjuk, hol 
az igazság, ezért szeretném megkérdezni a helyi Jobbikosokat. Pintér 
képviselő urat, önt, nem tudom, ki a helyi szervezet elnöke, hogy akkor ez 
hogyan működik. Jól értelmezem-e? Én a következőt hallottam a tévében: 
van egy Szabó Gábor nevű pártigazgató, van 106 választókerület. Mind a 
106 választókerületnek van egy-egy parlamenti képviselője. Ez feltételez 
106 nejlonzacskót. A 106 nejlonzacskó tele van lóvéval, mégpedig nem 
kevés lóvéval. Szabó Gábor pártigazgató úr fogta a pénzt, behívta a 
nyilván négyszemközti elbeszélgetésre, vagy akkor még Vona Gábor 
pártelnök úrral feltételezem, a pénz gazdája, amely pénz ugye égette a 
zsebeket, Simicska Lajos úr is feltehetőleg ott volt, vagy ő ugye ott fent 
abban a bizonyos villában átadta Szabó Gábor pártigazgatónak a pénzt, 
akciósan ugye megvásárolták a 106 nejlonzacskót, melybe beraktuk a 
több százmillió forintot, szétosztva 106 irányba. Utána … Nem, drága 
képviselő úr, kedves képviselő úr egyrészt nem öné a szó, másrészt el 
szeretném mondani, hogy én életemben nem találkoztam Simicska Lajos 



26 

 

úrral. Tehát az alapvető problémák itt vannak. És akkor befejezném, 
hogyha végül is elmondhatom… Tehát ha a gondolatom végét 
befejezhetném, a következő a kérdés. Ugye Szabó Gábor eljuttatta a 
képviselő-jelöltekhez a pénzt, nyilatkozta a szekszárdi elnök, illetve Volner 
János alelnök. Mi volt? Utána hogy volt? Képviselő úr! Tehát mi volt utána 
a teendő? El kellett menni, úgy hallom, hogy a helyi postára, és föladni, és 
ugye befizetni a központ irányába ezt a pénzt, hogy hivatalossá 
legalizálják. De úgy tudom, hogy a Legfőbb Ügyészség ez ügyben ugye 
meg fogja hallgatni az érintetteket, és akkor majd kiderül az igazság vagy 
nem igazság a következő hetekben. Hogy ön erről mit tud? Mert aggódva 
figyeltem ezeket. Nem értettem ezeket a híreket, hogy hogy. Tehát ez a 
logisztika hogyan működött? Parancsoljon! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm szépen a szót. Hát, én csak egy dolgot tudok mondani ezekre 
a felvetésekre. Nyilván, hogy az ügyészség kit hallgat meg, vagy kit nem 
országos szinten, azért a televízió, az egy veszélyes fegyver. Viszont én 
egy dolgot tudok tanácsolni. Egy dolgot kérnék önöktől. Ugyanúgy, ahogy 
április 8. előtt, úgy, ahogy április 8. után, egy dolgot kérek, ugyanazt 
folytassák. Ugyanazt folytassák. Kommunikálják azt, hogy Pintér Tamás 
országgyűlési képviselő úr nem csinál semmit. Nem jelenhetünk meg a 
helyi médiában, de minden egyes ilyen nyilatkozat negyven ezres elérést 
generál nekünk facebook-on. Olyan szinten könnyítik meg ezzel a 
dolgunkat, nekünk adnak ezzel fegyvert. Április 8-án mind a dunaújvárosi, 
mind pedig ugye itt a környékbeli, akkor beszéljünk választókerületi 
emberekről, Pintér Tamást választották Galambos Dénes úrral szemben. 
Önök, illetve egyben Orbán Viktor is ezt a döntést felülírták. Mondhatom 
azt, hogy ez nekünk egy ajándék. Sétálok az utcán, és dühös emberekkel 
találkozom. És ez a düh nem felénk szól. Úgyhogy én tényleg csak ennyit 
kérek. Legyenek ilyen monológok közgyűléseken, jelenjenek meg olyan 
cikkek, olyan bejegyzések minden egyes internetes fórumon, hogy Pintér 
Tamás nem tesz semmit a körzetért. Az emberek érzik, hogy dolgozik 
értük, az emberek szeretik Pintér Tamást, és minden egyes ilyen támadás 
nekünk jó. Azokra a felvetésekre, amit most polgármester úr felvetett, nem 
az én tisztem válaszolni. Én nem is tudok, de leghatározottabban 
visszautasítok minden olyan vádat, ami a Jobbik bármiféle ilyen negatív, 
vagy bármilyen dolgáról szól. És egy biztos, önök április 8. előtt 
eltaktikázták magukat. És a legjobb úton haladnak, hogy a jövő októberi 
választásokra is eltaktikázzák magukat. Arra kérem önöket, hogy ezt 
folytassák. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ezt azért át fogjuk gondolni természetesen, nem olyan könnyű történet, 
képviselő úr. Valószínűleg nem egy irányba sétálunk. Én elfogadom, hogy 
ön sétál és beszélget és dühöt érez az önt megszólítókból, de hála 
Istennek ugyanezt megteszem, tehát ennél sokkal-sokkal árnyaltabb a kép 
a városban kint a tíz egyéni választókerületben. A napirend vitáját 
lezártam, úgyhogy nem adom már meg a három képviselő úrnak a szót, 
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aki jelentkezett, Tóth Kálmán, Szabó Zsolt és Iván László képviselő úr. 
Azért képviselő úr, mert lezártam kb. 18 perce az első napirend vitáját. 
 
Aki támogatja az első napirendet, a tájékoztatót, az kérem, igennel 
szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
520/2018. (X.18.) határozata 

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

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a második napirendi pontra, ez a jelentés a lejárt határidejű 
közgyűlési határozatok végrehajtásáról. Szabó képviselő úr a napirendhez 
szeretne szólni? Parancsoljon! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! A lejárt határidejű határozatok 
kapcsán szeretném elmondani, hogy azért lássuk, teljesen egyetértek 
önnel, polgármester úr, abban, hogy azt, hogyha valaki illegális 
pártfinanszírozást vesz igénybe, az hatalmas disznóságot csinál. Ebben 
teljesen egyetértek önnel, és bármely párt is csinálja ezt, azt ki kell 
vizsgálni. Csakhogy nézzük meg azt, hogy ki is ez a Simicska Lajos. 
Simicska Lajos a Fidesz… 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ez most melyik napirendhez van? 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
A Fidesz alapítója volt, és Orbán Viktor szobatársa, aki évekig, évtizedekig 
maffiamódszerekhez hasonlóan építette ki a Fidesznek a gazdasági 
háttérbirodalmát. Úgyhogy én azt szeretném megkérdezni öntől, 
polgármester úr, és kérem, hogy erre most és őszintén válaszoljon, hogy 
ön a Fidesz dunaújvárosi elnökeként bármikor is gazdálkodott-e illegális 
pártfinanszírozásból származó forrással. Bármikor is kampányoltak-e 
olyan forrásból, ami politikai oligarchákhoz kötődik? És bármikor is 
kampányoltak-e olyan forrásból, amit nem tettek nyilvánossá, amivel a 
törvények szerint nem tudtak elszámolni?  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Képviselő úr! A Fidesz dunaújvárosi szervezet elnöke azt mondja, hogy 
túlélve ’90 óta minden egyes kampányt, a Fidesz dunaújvárosi 
alapszervezete soha nem gazdálkodott törvénytelen módon a választási 
kampányban. Tóth Kálmán képviselő úr szintén a jelentéshez kíván 
hozzászólni! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Nagyon szépen köszönöm, polgármester úr, a szót, hogy megadta ehhez 
a napirendhez, de el szeretném mondani, hogy nagyot csalódtam önben 
az első napirenddel kapcsolatban. Én azt gondolom, ön kérte tőlünk azt, 
hogy az országos dolgokkal itt ne foglalkozzunk. Én egy megyei jogú 
város önkormányzatnak az ülésére jöttem, és eddig ön tartotta magát 
ehhez a dologhoz, és azt gondolom, hogy nem itt kéne eldönteni a 
dolgokat. És azt gondolom, hogy amikor mi azt kérjük önöktől, hogy 
napirend legyen mondjuk egy választás előtt márciusban, legyen rendes, 
akármilyen ülésünk, önök azt mondják, hogy nem kell. Én azt gondolom, 
hogy itt nem az országos dolgokról, hanem a város dolgairól kellene 
beszélni, és az első napirendi pont erről szól. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Iván képviselő úr! 
 

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem fogok se csörtét nyitni, 
se vitát. Nagyon örülök, hogy Barta Endre képviselő-társam ilyen, és ráér 
napközben sétálgatni, én nem érek rá sétálgatni, és nem érek rá 
mosolyogni az utcán, mert nagyjából dolgozom. Ő is dolgozik, állandóan 
ezt halljuk. Én ennek nagyon örülök. De egyébként ne felejtsük el, április 
8. Pintér Tamást választották. Lehet, hogy eltaktikáztuk. De azt ne felejtse 
el, hogy nem a Jobbikot választották, hanem minket. Valami nem stimmel. 
Tehát lehet, hogy Pintér úr megegyezett bizonyos pártokkal, és ezt mi 
hagytuk. És szerintem azok a pártok, akik odaálltak Pintér Tamás mellé, 
az lehet, hogy most kaparja a fejét, mert sehol sincsenek. Se a Besztercei 
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úr, se az MSZP, se senki, aki éppen beállt ebbe a sorba. Ezzel nincs is 
semmi probléma, meg nem is akarok vitát nyitni belőle, de ezt azért ne 
felejtsék el. Mert állandóan ezt hangoztatjuk, hogy Pintér úr ezt teszi, azt 
teszi. Negyvenezres nézettsége van. Persze, mindenki megnézte, aki 
éppen csatlakozott. Én is megnéztem, és ezáltal generált egy lájkot vagy 
bármit. Biztos, hogy kapok majd érte majd a Fidesz rendszerben, nincs is 
ezzel probléma, hisz mindenki megnézte. Megnéztem azt, hogy kávézott a 
Parlament előtt, megnéztem azt, hogy mekkora hős a Vasművel 
kapcsolatban, meg megnéztem az összes többit, hogy tényleg mekkora. 
Lassan veszek neki egy pólót, amit ilyen Superman felirat van. Ezzel nincs 
is probléma. De azért ne keverjük össze a dolgokat meg a tényeket. Jó? 
Tehát amennyivel ő nyert személyesen, annyival nyertünk mi pártilag. 
Tehát a Jobbikra nincs szüksége az embereknek, mert valami nem 
stimmel. És nem vitát szeretnék generálni, csak elmondani, mert ülünk, 
azt hallgatjuk, hogy fikáznak minket. Ezzel nincs is probléma, önök az 
ellenzék, mi meg vagyunk a többség. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Aki a lejárt határidejű jelentést elfogadja, az kérem, igennel szavazzon! 
Hiszen ez a napirend tárgya. 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

521/2018. (X.18.) 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 Közgyűlésének 

30/2017. (X.20.) „az önkormányzat sporttevékenységgel kapcsolatos 
feladatairól és kötelezettségeiről” szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rendeletekre térünk át. A sporttevékenységgel kapcsolatos rendelet 
módosítására kerül sor. 
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Legyenek szívesek szavazni! 
 

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, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
megalkotta a 20/2018. (X.19.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
4. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének Dunaújváros 

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

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletünk módosítására.  
 
Hozzászólás hiányában szavazásra kerül sor! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla)  – 
megalkotta a 21/2018. (X.18.) önkormányzati rendeletet. 
 
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
5. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2017. (II.16.) 

határozat módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztés” című projekt 
vonatkozásában 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója               

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A következő napirendünk egy TOP-os pályázat, társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható turizmusfejlesztéssel kapcsolatos határozatunk 
módosítása. 
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Önöké a döntés lehetősége! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

522/2018. (X.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2017. (II.16.) határozat 
módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés” című projekt vonatkozásában 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 84/2017. (II.16.) határozata 

1.,2.,3. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
 

„1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei JogúVáros Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.1.4.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” címmel megjelent felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) 
foglaltaknak megfelelően az alábbi projekt megvalósulása érdekében: 
-Látogatóközpont kialakítása a Mondbach kúria épületében és Baracsi úti 
Arborétum fejlesztése 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
         - a határozat közléséért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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6. Javaslat TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés c. pályázaton való részvételre az „Intercisa Múzeum 
fejlesztése” c. projekt vonatkozásában 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugyanezen pályázaton való részvétel az Intercisa Múzeum fejlesztése 
vonatkozásában. 
 
Tessék dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

523/2018. (X.18.) határozata 
a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés c. pályázaton való részvételre 
az ”Intercisa Múzeum fejlesztése” c. projekt vonatkozásában  

 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.1.4.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” címmel megjelent Felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) 
foglaltaknak megfelelően a „Intercisa Múzeum fejlesztése” c. projekt 
megvalósulása érdekében: 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást 
módosítsa, valamint a támogatási kérelmek benyújtásához, illetve a projektek 
előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
         - a határozat közléséért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
7. Javaslat a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és környezeti szempontból 

fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázaton való indulásra és 
konzorciumi megállapodás aláírására Aquantis Turisztikai Információs 
Központ kialakítása céljából 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ugyanezen pályázat indulás, a pályázaton való indulás és konzorciumi 
megállapodás aláírása az Aquantis Turisztikai Információs Központ 
kialakítása céljából. 
 
Szavazásra kerül sor! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

524/2018. (X.18.) határozata 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP-6.1.4-16 Társadalmi és 

környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés c. pályázaton való 
indulásra és konzorciumi megállapodás aláírására Aquantis Turisztikai 

Információs Központ kialakítása céljából 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.1.4.-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés” címmel megjelent felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) 
foglaltaknak megfelelően a „Aquantis Turisztikai Információs Központ 
kialakítása” c. projekt megvalósulása érdekében. 
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2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel (továbbiakban: projektmenedzsment 
szervezet) a fent nevezett projekt megvalósulása érdekében a támogatási 
kérelem benyújtása, valamint a projekt megvalósítása érdekében, továbbá 
ahhoz, hogy a projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment 
szervezet közreműködő szerepet töltsön be. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
8. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Kandó 

Kálmán tér közlekedésbiztonsági fejlesztése című pályázaton való 
részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Szintén TOP-os pályázat, közlekedésfejlesztés, Kandó Kálmán tér 
közlekedésbiztonsági fejlesztés részvétel a pályázaton és konzorciumi 
megállapodás. 
 
Szavazásra kerül sor! 
 

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, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő 
(Barta Endre, Sztankovics László), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
 
 
 



35 

 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
525/2018. (X.18.) határozata 

 a TOP-6.4.1-16 “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Kandó Kálmán tér 
közlekedésbiztonsági fejletsztése” című pályázaton való részvételre és 

konzorciumi megállapodás aláírására 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.4.1-16 „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, Kandó Kálmán 
tér közlekedésbiztonsági fejlesztése” címmel megjelent pályázati felhíváson 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi 
Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön a Vasmű u. 41 Kft.-vel a támogatási kérelem benyújtása, valamint a 
támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt megvalósítása 
érdekében. 

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, 
valamint a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt előkészítéséhez 
szükséges dokumentumokat aláírja.  

 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 1. 
pontban megnevezett pályázati felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a támogatási kérelemben – a pályázat területi specifikációjában 
meghatározott projektfőösszeg, 860.000.000,- Ft mértékéig - az alábbi 
projektelemeket szerepeltesse: 
- Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 
- Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés lefolytatása 
- Kivitelezés 
- Szemléletformáló tevékenység megvalósítása 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 

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

                - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:  2018. október 25. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
9. Javaslat a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, 

kerékpárút hálózat fejlesztése című pályázaton való részvételre 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat fejlesztés 
pályázaton való részvétel. Szabó képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Viccesen 
megjegyezhetném, hogy mindig örömmel tölt el, amikor megvalósítják 
valamelyik programpontunkat. Ugye így volt ez az ivókút kihelyezésével is, 
és így van ez most a bicikliút fejlesztésével is, hiszen a 2014-es 
önkormányzati kampányban az egyik legfontosabb programpontunk volt 
az, hogy legyenek Dunaújvárosban felújított és új bicikliutak. És szerintem 
ez egyébként politikai vitán fölül nagyon fontos ebben a városban, hiszen 
nagyon sokan, akik dolgozni járnak biciklivel most nehézségekbe 
ütköznek. És egy dolgot szeretnék megjegyezni ennek kapcsán, hogy 
szerintem nagyon fontos, hogy ne csak a bicikliutakat fejlesszük, hanem 
biztonságos biciklitárolók számát is növeljük ezzel egyidőben, hogy 
mindenki az egyébként értékes biciklijét biztonságban tudhassa. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Pont ma reggel, bár ön nem hiszem, hogy olyan korán kel, mint én, van a 
Kossuth Rádióban egy olyan műsor, hogy „Hajnaltájt”. Már a műsor címe 
is „Hajnaltájt”. És ezzel kapcsolatban volt egy pályázat, képviselő úr, 
önnek mondom, és ugyanez hangzott el Fehérvár vonatkozásában, ott a 
nagyforgalmú fehérvári állomásnál, tehát, hogy nemcsak kerékpártároló, 
hanem azok biztonságos elhelyezése, mert több ezren járnak ki 
kerékpárral a fehérvári vasútállomásra. És indulnak többnyire Budapest 
irányába naponta, ugye ugyanennek az aktualitása itt is igaz. 
 
Aki a napirendet támogatja, az igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

526/2018. (X.18.) határozata 
 a TOP-6.4.1-16 “Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 

fejlesztése” című pályázaton való részvételre  
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP-
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6.4.1-16 „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat 
fejlesztése” címmel megjelent pályázati felhíváson Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) 
foglaltaknak megfelelően. 

 

2.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja, hogy az 1. pontban 
megnevezett pályázati felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a támogatási kérelemben – a pályázat területi specifikációjában 
meghatározott projektfőösszeg, 620.000.000,- Ft mértékéig - az alábbi 
projektelemeket szerepelteti: 
- Projekt tartalmi-műszaki előkészítése 
- Kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés lefolytatása 
- Kivitelezés 
- Szemléletformáló tevékenység megvalósítása 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

                 - a határozat közléséért: 
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő:   folyamatos 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 

 
10. Javaslat a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázaton való 
részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója 

                   Szilvai József Attila, Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója               
 

Cserna Gábor polgármester: 
 

Gazdaságfejlesztést szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázaton való 
indulásról döntünk. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
tartózkodott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
527/2018. (X.18.) határozata 

a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés című pályázaton való részvételre és 

konzorciumi megállapodások aláírásáról 
 

1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.1.5-16-1 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés a “Ruhagyári út és a Rév út 
közlekedésfejlesztése”, valamint a TOP-6.1.5-16-2 Gazdaságfejlesztést és 
munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés a “Nyugati 
gazdasági terület közlekedésfejlesztése” projektelem címen megjelent pályázati 
felhívásokra a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált 
Területi Programjának 2.0-1. módosítással dokumentum (továbbiakban: ITP) 
végrehajtása érdekében. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön a TOP-6.1.5-16-1 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás “Ruhagyári út és a 
Rév út közlekedésfejlesztése” című projektelemre a Magyar Közút Nonprofit 
Zrt-vel és Vasmű u.41. Irodaház Kft.-vel a támogatási kérelem benyújtása, 
valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt 
megvalósítása érdekében. 

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön a TOP-6.1.5-16-2 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 
ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés pályázati felhívás a “Nyugati 
gazdasági terület közlekedésfejlesztése” projektelemre a Vasmű u.41. Irodaház 
Kft-vel a támogatási kérelem benyújtása, valamint a támogatási kérelem pozitív 
elbírálása esetén a projekt megvalósítása érdekében. 

 

4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2 és 3. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján 
meghatározott formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi 
megállapodásokat, valamint a támogatási kérelmek benyújtásához, illetve a 
projektek előkészítéséhez szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

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

    a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
                      - a határozat közléséért: 

     a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 25. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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11. Javaslat a TOP-6.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című 
pályázaton való részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Ipari parkok fejlesztése című pályázaton való indulás. Még hogy nem 
történik ebben a városban semmi! Most, hogy utánaszámolják az elmúlt 
hat-hét-nyolc csak pályázaton való indulás, vagy éppen már a konzorciumi 
megállapodás. Parancsoljon, képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt 
hiszem, hogy régi vita ez köztünk, hogy Dunaújvárosban a fejlesztéseknek 
milyen irányba kell mennie, és én mindig azt képviseltem, hogy nagyon 
fontos az infrastruktúra fejlesztés, azonban hosszú távon ezeknek abba az 
irányba kell mutatni, hogy új munkahelyek jöjjenek létre, és hogy az 
emberek ne elvándoroljanak Dunaújvárosból, hanem ide költözzenek. És 
ennek kapcsán támogatni fogom ezt a pályázatot, és az a kérdésem van, 
hogy van-e arról bármi publikus információ, hogy ezek a pályázatok 
hatására új cégek idejönnének Dunaújvárosba, és hogy hozzávetőlegesen 
mennyi új munkahely létrejöttével számolnak ez a pályázat kapcsán. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Igyekszünk írásban válaszolni a kérdésére. Jó. 
 
A határozati javaslatról döntünk! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

528/2018. (X.18.) határozata 
a TOP-6.1.1-16  Ipari parkok, iparterületek fejlesztése című pályázaton való 

részvételre és konzorciumi megállapodás aláírásáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.1.1.-16 Pari parkok, iparterületek fejlesztése címmel megjelent 
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pályázati felhíváson Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált 
Területi Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően. 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a támogatási kérelem benyújtása, 
valamint a támogatási kérelem pozitív elbírálása esetén a projekt 
megvalósítása érdekében. 

 

3.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a 2. pontban megnevezett, a pályázati feltételek alapján meghatározott 
formai és tartalmi követelményeknek megfelelő konzorciumi megállapodást, 
valamint a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt előkészítéséhez 
szükséges dokumentumokat aláírja. 

 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 

              - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
              - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 30. 

 

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt előkészítési 
költségei vonatkozásában legfeljebb bruttó 12 millió Ft előfinanszírozást 
biztosítson. 

 

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban szereplő 
kötelezettségvállalására a 2018. évi költségvetésről és annak végrehajtásáról 
szóló önkormányzati rendelete biztosít fedezetet: az „5.melléklet/23.3. TOP 
Programok/3 dologi kiadások” előirányzat soráról.  

 

6.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére. 

 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért: 
     a polgármester 

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

                                  - a költségvetés tervezéséért: 
                a jegyző 

                                  - a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

                                  - a határozat közléséért: 
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője  

Határidő: 2018. október 25. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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12.  Javaslat a TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések című pályázaton való részvételre és konzorciumi 
megállapodás aláírására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 

Szintén TOP-os pályázat, városi környezetvédelmi fejlesztések című 
pályázaton való indulás.  
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

529/2018. (X.18.) határozata 
a TOP-6.3.3-16 Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című 

pályázaton való részvételre és konzorciumi megállapodás aláírására 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.3.3.-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” 
címmel megjelent Felhívásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Integrált Területi Programjában (továbbiakban: ITP) foglaltaknak megfelelően a 
„Táborállás csapadékvíz elvezetése” c. projekt megvalósulása érdekében: 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

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

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
          a polgármester 
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         - a határozat végrehajtásának előkészítésében való közreműködésért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
         - a határozat közléséért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
13. Javaslat a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás 

ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés c. pályázaton való indulásra „A 
62 819 jelű út 6-os út és M6-os út közötti szakaszának felújítása” c. projekt 
vonatkozásában 
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 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Gazdaságfejlesztést ösztönző közlekedésfejlesztés, mégpedig a 62 819, 
ugye ez a Dunaújváros-Mezőfalva-Sárbogárd út 6-os út és M6 közötti 
szakaszának felújítása című projekt, amely ugye már elkezdődött.  
 
Tessék szavazni, képviselő-társaim! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

530/2018. (X.18.) határozata 
a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 

szolgáló közlekedésfejlesztés c. pályázaton való indulásról és konzorciumi 
megállapodás aláírásáról “A 62 819 jelű út 6-os út és M6-os út közötti 

szakaszának felújítása” c. projekt vonatkozásában  
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson 
be a TOP-6.1.5-16 Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését 
szolgáló közlekedésfejlesztés  címmel megjelent Felhívásra Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjában  
foglaltaknak megfelelően  a TOP-6.1.5-16-3  “A 62 819 jelű út 6-os út és M6-os 
út közötti szakaszának felújítása” c. projekt megvalósulása érdekében: 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumi megállapodást 
kössön a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel és a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a 
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fent nevezett projekt megvalósulása érdekében a támogatási kérelmek 
benyújtása, valamint a projekt megvalósítása érdekében, továbbá ahhoz, hogy 
a projekt előkészítési szakaszában a projektmenedzsment szervezet 
közreműködő szerepet töltsön be. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

         - a határozat közléséért: 
          a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: a támogatási kérelmek benyújtásának határideje 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
14. Javaslat az MVP keretében az „Új városi fürdő- és vízisport centrum 

megvalósításának ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” – Fabó 
Éva Sportuszoda projekthez szükséges tervezői művezetés biztosítására  
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Tóth Imre, a Central Studio Tervező és Pénzügyi Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Modern Város Program keretében a városi fürdőkomplexum 
megvalósításának koncepciója, Fabó Éva uszoda projekthez szükséges 
tervezői művezetés biztosítása. Minősített többség szükségeltetik a 
támogató döntéshez. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
531/2018. (X.18.) határozata 

az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának 
ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” - Fabó Éva Éva Sportuszoda 

projekthez szükséges tervezői művezetés biztosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Program 

keretében az “Új városi fürdő- és vízisport centrum megvalósításának 
ingatlanfejlesztési és beruházási koncepciója” - Fabó Éva Sportuszoda 
felújítása kivitelezése során szükséges tervezői művezetés feladatainak 
biztosítására a felújítási terveket elkészítő Central Studio Tervező és Pénzügyi 
Kft.-t bízza meg. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Főépítészi, 

Építésügyi és Környezetvédelmi Osztály vezetőjét, hogy az 1. pontban 
megnevezett Vállalkozóval a határozat mellékletét képező megbízási 
szerződést terjessze be polgármesteri aláírásra és intézkedjen a 
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                                      a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért: 

                                      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
               - a határozat közléséért: 

                                      a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 26. 

 
3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projekt tervezői művezetés 
feladatok költségei vonatkozásában 3,5 millió Ft előfinanszírozást biztosítson 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018.évi költségvetése 
terhére 5. melléklet 23.4 Modern Városok Program projekt előkészítési 
feladatok dologi kiadási soron. 

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

határozat 3. pontjában meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetés 
módosításakor vegye figyelembe, valamint a kötelezettségvállalás 
nyilvántartásba vételével kapcsolatos teendőket végezze el. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: - a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja 
                          - a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére: 
                            a szerződés aláírásával egy időben 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
15. Javaslat a Magyar Építészeti Múzeum részére önkormányzati hozzájárulás 

megadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

Építészeti Múzeum részére önkormányzati hozzájárulás megadása. 
 
Tessék dönteni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

532/2018. (X.18.) határozata 
a Magyar Építészeti Múzeum részére önkormányzati hozzájárulás megadásáról 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a korábban 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott Dunaújvárosi 
építészeti kalauz 1950-1960 című kötetet a Magyar Építészeti Múzeum újra 
kiadja. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert a 

határozat közlésére a Magyar Építészeti Múzeummal.  
 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester 

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

Határidő: 2018. november 15. 
 

16. Javaslat együttműködési megállapodás megkötésére víziturisztikai célú 
információs eszközök elhelyezése tárgyában 
Előadó:  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Pető Zsolt, a Dunaferr SE Kajak-Kenu és Sárkányhajó 
 Szakosztály elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Víziturisztikai célú információs eszközök elhelyezése tárgyában című 
napirend. Közben megkérném Izsák Máté képviselő-társamat, hogy hívja 
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fel Cserni Béla képviselő urat, hogy nem jelezte távollétét, hogy merre van 
a képviselő úr. Hol? Tehát együttműködési megállapodás megkötése. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 

533/2018. (X.18.) határozata 
együttműködési megállapodás megkötésére víziturisztikai célú 

információs eszközök elhelyezéséről 
 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése kinyilvánítja azon 

szándékát, hogy háromoldalú együttműködési megállapodást kíván kötni a 
Magyar Kajak Kenu Szövetség, mint Konzorciumvezetővel, és a BJMOKK 
Sportüzemeltetési Nkft. mint Szolgáltatóval a GINOP-7.1.2-15 kódszámú 
pályázat keretében megvalósuló dunaújvárosi vízi megállóhely (cím: 2400 
Dunaújváros, Alsó sétány, helyrajzi szám: 391/1) népszerűsítését szolgáló 
víziturisztikai célú információs eszközök (táblák) elhelyezéséről. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a határozati javaslat mellékletében szereplő háromoldalú együttműködési 
megállapodást aláírja, és megküldje a Konzorciumvezető részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 az aljegyző  
Határidő: az együttműködési megállapodás aláírására és megküldésére: 

                          2018. október 26. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

17. Javaslat „Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási 
területén található parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a 
helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos 
elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és 
közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 az önkormányzat bírálóbizottságának elnöke 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Erdős-fás területek, övárok, helyközi buszjáratok megállóiban 
szemétszedés, ajánlattételi felhívás, eljárás megindítása.  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

534/2018. (X.18.) határozata 
„Vállalkozási keretszerződés Dunaújváros közigazgatási területén található 
parkokban, erdős-fás területeken, az övárkokban és a helyközi buszjáratok 

megállóiban szemétszedés, takarítás folyamatos elvégzésére” tárgyú 
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentumok 

elfogadására, az eljárás megindításáról 
 

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Vállalkozási keretszerződés 
Dunaújváros közigazgatási területén található parkokban, erdős-fás területeken, 
az övárkokban és a helyközi buszjáratok megállóiban szemétszedés, takarítás 
folyamatos elvégzésére” tárgyú közbeszerzési eljárásra a közbeszerzésekről 
szóló 2015. évi CXLIII. törvény 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési 
eljárás lefolytatását határozza el, és az alábbi három gazdasági szereplőt kéri 
fel árajánlat megtételére a jelen határozat mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásban foglalt tartalommal. 

 
a) Név: DHHF Nonprofit Kft. 

Székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. 
e-mail: dhhf.kft@gmail.com 

 
b) Név: Top Clean – Szer Kft. 

Székhely: 2030 Érd, Fehérvári út 32/b 1.ép. 
e-mail: clean.trend17@gmail.com 

 
c) Név: PÁKO-DV Kft. 

Székhely: 1118 Budapest, Holdvirág utca 10. fsz. 1. 
e-mail: milanpalkovics@gmail.com 

 
2.) Dunaújváros MJV Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, hogy az 1.) pontban 

szereplő szolgáltatás megrendelés, mint kötelezettségvállalás fedezete 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2019. évi 
költségvetésében betervezésre kerül nettó 65.000.000,- Ft + ÁFA, 
mindösszesen bruttó 82.550.000,- Ft értékben. Továbbá Dunaújváros MJV 
Közgyűlése kötelezettséget vállal arra, jelen határozattal kötelezettséget vállal 
arra, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges fedezetet biztosítja.   
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3.)  Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2.) pontban foglalt 
kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezése során vegye 
figyelembe.  

 
Felelős: - a költségvetés tervezéséért: 

                  a jegyző 
- a költségvetés tervezésében való közreműködésért: 

    a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja 

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

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. október 31. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

18. Javaslat a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató 
kampány megindításáról és Dunaújváros területén szelektív 
hulladékgyűjtő szigetek, pontok létrehozásáról szóló képviselői indítvány 
megtárgyalására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendre. Most egy pár percig megkérem 
Gombos alpolgármestert az ülés vezetésére. Szabó Zsolt képviselő úr 
indítványát megkérdeznem, hogy kívánja-e kiegészíteni. Parancsoljon! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Egyéni 
képviselői indítványt nyújtottam be a szeméthalmok kapcsán, és erről egy 
többpárti, egy összpárti egyeztetést is kezdeményeztem. Köszönöm 
szépen Gombos alpolgármester úrnak, hogy eljött, és Barta Endre 
képviselő-társamnak, hogy tudtunk beszélni ezekről az ügyekről. 
Besztercei Zsolttal sikerült telefonon egyeztetnem, sajnos Pintér képviselő 
úr nem jött el. Ugyanakkor az ő támogatására is számítok. Azt fontosnak 
tartanám még egyszer ütemezve a dunaújvárosi hulladékgazdálkodás 
körül kialakult helyzet, ez szerintem nem politikai vita. Szerintem nem arra 
van szükség, hogy a politikai pártok egymással versenyezzenek, hanem 
arra van szükség, hogy a dunaújvárosi polgárok és a politikai pártok egy 
konszenzusra jussanak, amiben a város sokkal tisztább hely lesz. Erről 
szól az én képviselői indítványom. És bízom benne, hogy támogatni 
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fogják, hiszen már több dolgot elmondtam az első napirendi pontnál, hogy 
milyen jó lenne. Így az első javaslatom, az kezdjünk egy oktató-tájékoztató 
kampányba, amire szerintem nagyon nagy szükség van. Második 
javaslatom az, hogy növeljük a szelektív hulladékgyűjtő szigetek számát. 
És a harmadik, ami talán a javaslatomban az, hogy tegyenek ki olyan 
gyűjtőpontokat, ahol a háztartásokban keletkező, de szelektíven és 
kommunálisan nem gyűjthető hulladékot a városlakók ingyenesen 
elhelyezhetik. Ugye miről is van szó? Arról van szó, hogy cserélhető 
konténerek lennének pontokon, amiben mindenki kihelyezheti a szemetét. 
Legyen az egy rossz kanapé vagy egy sitt, amit adott esetben illegálisan 
helyezne el a városban. Ez egy minta lenne, de nem csak, de vannak más 
olyan megyei jogú városok, akár Fideszes vezetés mellett is, ahol ezt 
meglépték ugyanilyen formában. Én azt gondolom, hogy az illegális 
szemétkupacok felszámolása sokkal több költséggel jár, mint hogyha 
biztosítjuk annak a lehetőségét, hogy ezt legális módon lerakhassák a 
választópolgárok. Köszönöm szépen. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 09:58 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm, képviselő úr. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
És hogyha még szabad, hogy befejezzem, azt is nagyon fontosnak tartom, 
hogy azokkal szemben, és itt lehet, hogy ez nem egy népszerű vélemény, 
de szerintem ki kell mondani, hogy azokkal szemben, akik a 
megnövekedett gyűjtési lehetőségek mellett sem kívánják betartani a 
rendet, és nem partnerek abban, hogy Dunaújvárosban rend legyen az 
utcákon, azokkal szemben határozottan fel kell lépni. És az indítvány 4. 
pontja erről szól, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalában legyenek meg azok a feltételek, amik mentén fel lehet lépni az 
illegális szemételhelyezés ellen. Én azt gondolom, hogy ebben 
egyetlenegy képviselő, egyetlenegy városlakó nem mondhatja meg a tutit, 
hanem itt tényleg konszenzusra van szükség, ezért az indítványomban is 
arra teszek javaslatot, hogy egy elvi döntést hozzunk arról, hogy el 
szeretnénk indulni abban, hogy rend legyen a városban, hozzunk meg 
sarokpontokat. Ugyanakkor utána, fél év múlva kerüljön vissza a végleges 
végrehajtásra egy anyag, egy olyan anyag, amiben már minden városi 
szakember, városlakó és politikus hozzátehette a maga véleményét. Ezért 
az indítványom arról szól, hogy kezdjünk el fejleszteni, de ezt a fejlesztést, 
ezt párbeszédben tegyük. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Az az igazság, hogy Szepesi alpolgármester úr 
véleményem szerint világosan megfogalmazta korábban, hogy ebben a 
kérdéskörben lépni kell. Vagyis a következő költségvetés előkészítésekor 
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figyelembe kell venni valamilyen megoldást. Én azt gondolom, hogy az ön 
által javasolt képviselői indítvány jóval korábban megjelent a rendszerben, 
hisz önnek is utalást tettem arra, hogy a képviselő-testület tagjai a 
közgyűlésekben számtalan esetben megfogalmazták abbéli 
aggodalmukat, amit az önök az előbb a képen, képeken láthattak. 
Ugyanakkor azt is említettem, hogy a huszonegynéhány sziget 
bármelyikét lefotózhattam volna. Azt ugyan elfelejtettem mondani, hogy a 
Pannon Oktatási Központ melletti szelektív hulladékgyűjtőről van szó. De 
mondhattam volna a Barátság útit, mondhattam volna a Vasmű út - Babits 
utca kereszteződésében lévőt, és nem utolsó sorban, nyilván önöket is 
felháborítja, a Bagolyvár környékének állapota. Tehát ebben a 
kérdéskörben én azt hiszem, nyilván a kollegák elmondják majd a 
véleményüket, de további egyeztetésekre és megfelelő megoldásra van 
szükség. Minden esetre köszönöm, képviselő úr. És Hingyi képviselő úré a 
szó! 

 
Hingyi László képviselő: 

 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ma már egész 
nap tulajdonképpen a hulladékproblémáról beszélünk a napirendi pontok 
előtt is, most közben is. Megvártam ezt a napirendi pontot. Ugyanis engem 
is érintett valamikor a szelektív gyűjtés. Én mindhárom pontról, ahol kérték 
a lakók, beszüntettem azzal az indokkal, hogy mint ahogy a képek is 
bizonyítják, nem arra használják a lakosság a szelektív gyűjtőt, amire 
kellene. És amikor megkérdezték tőlem a lakók, hogy Hingyi úr, hát miért 
vitette el, hát ez kell nekünk, ez így nem jó. Mondom, hölgyem, uram, 
tessék megmondani, hova tegyen. Hol tetszik lakni? Oda teszem. Jó? Azt 
utána mit gondolok én, hát így, meg úgy. Tehát ugye ilyenkor, ha arról van 
szó, hogy hova tegyük, akkor azt mondja, hogy mindenhova, csak 
énhozzám ne tegyék. És természetesen egyetértek velük, mert ezt meg 
kell tanulni, ezt a programot, hogy hogy gyűjtsük a szelektív hulladékot. És 
énnekem erről az volna a véleményem, hogy ahogy képviselő úr is 
mondta, én nem javaslom azt, hogy többet tegyünk ki. Mert egy az, hogy 
helyek sincsenek olyanok, hogy arra a helyre tudjuk kitenni, ahova kellene. 
A költségeket se csökkentené azzal, hogy kukákat tennénk mellé, csak 
sőt, generálnánk a szemét oda hozatalát, hogy minél többel a kukákat is 
megterheljük. Én véleményem szerint azt javasolnám, már többször is 
magunk között beszélgetve, hogy most itt vannak a Dunanett képviselői, 
hogy hozzunk össze egy találkozót. Mindig mondták, hogy van náluk kint 
gyűjtőhely szabad. Én azt mondom, hogy az összes képviselő menjen ki, 
menjünk oda, nézzük meg ezt a területet, mutassuk be a városnak a 
médián keresztül, a televízión, az újságon keresztül. Itt van, meg kell írni, 
mikor, meddig van nyitva, mit lehet oda vinni. Ezt akár havi vagy kétheti 
állapotban a Dunaújváros újság is megírná, a dunaújvárosi közéleti lapba 
is be lehet tenni. Minden legyen benne, hova, mikor, és mit lehet kivinni, 
milyen napokon, hánytól hány óráig fogadnak. Ebből már fel tudjuk mérni, 
hogy van-e hajlandósága a lakosságnak arra, hogy hova vigyük a 
szemetet, mit gyűjtsünk, de valamilyen módon el kell kezdeni. Régen volt, 
ha vissza akarok térni, Mezőfalván gyűjtötték ugye a PP palackokat. 
Valamikor még fizettek is érte. Beszüntették az iskolákba a gyűjtést, hogy 
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nem lehet. Holott az iskoláknak kirándulási pénzt lehetett volna ebből 
biztosítania. Ilyen zsugorító gépet adtak ingyen. Tehát ez a cég, ez 
tönkrement. Tehát valahol itt kéne elkezdeni a begyűjtéssel kapcsolatban, 
mint régen volt az áruházakban üvegvisszaváltás, palackvisszaváltás. És 
akkor ezt lehetne rendszeresíteni, nem biztos, hogy oda kéne tenni, lehet, 
hogy a nagyáruházaknak kéne ezeket a szelektíveket begyűjteni. És akkor 
már nem tudnák mellétenni, mert belső területen, elzárt területen 
gyűjtenék. Tehát nekem az a véleményem, hogy természetesen kell 
foglalkozni ezzel az üggyel mihamarabb, nem beszélve arról, ami a 
napirendi pontjában benne volt a képviselő úrnak, hogy ugye, hogy ezt 
lehet azzal is, hogy térfigyelő kamerákat, mert lehet, hogy az költségben 
később hamarabb megtérülne, mint a több millió forintos konténerszállítás, 
illetve lehet, hogy el kéne kezdeni bírságolni, vagy a közterület-
felügyelőket növelni, és megbízni hatáskörrel. De valamilyen módon ezt 
előbb-utóbb ki kellene dolgozni. Természetesen a folyamatosság elvén, és 
tanulva az előző dolgokból. Köszönöm szépen. 
 

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

Iván László képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, ugye ez egy 
egyhónapos téma. Én nagyon örülök, hogy Szabó képviselő-társam ezt 
újra felvetette, habár szerintem Pintér Attila képviselő-társammal ezt 
múltkor úgymond kiveséztük, „csörtéztünk” egyet. Ez olyan jól megmaradt 
már bennünk, hogy ez visszatérő gondolat. De ilyenkor, amikor erről 
beszélgetünk, a szemét kérdésről, kicsit elmosolygok, és felnézek Szepesi 
Attila alpolgármester úrra. Amikor arról beszélünk, hogy így kéne a 
költséget vagy úgy kéne a költséget emelni, tegyünk ki, ne tegyünk, 
vegyük el. Hát, azért azt tudni kell, hogy ezek több millió forintos tételek. 
Én úgy gondolom, hogy azzal, hogy növeljük a számot, ezzel tényleg nem 
fog megoldódni a probléma. Azzal, hogy csökkentjük a számot, nem fog 
megoldódni a probléma. Azzal, hogy bevezetjük az iskolákban, az kb. 
húsz év, és szerintem itt jó néhányan már nyugdíjasok leszünk, amikor 
lesz belőle bármi is, hogy a gyerekek rájönnek arra, hogy ezt hogy is kell 
kezelni. Múltkor is elmondtam, és most is elmondom. A szemét nem dobja 
el önmagát. Tehát nem tudunk vele mit kezdeni. De lehet, hogy 
célszerűbb ezeknek a megszüntetése, vagy kisebb helyre vitele, mint hogy 
még többet tegyünk ki. És erre kérem Szabó képviselő-társamat is. Tehát 
adhatunk be milliomegyszer módosító indítványt, meg bármilyen 
indítványt, attól a szemét probléma nem fog megoldódni. Sőt, egyre több 
költségbe fog kerülni. Önök mindig azt várják tőlünk, mint ellenzék, hogy 
felelősen gazdálkodjunk a pénzzel. Hát, akkor számoljuk ki, és én arra 
kérem a hivatalt, hogyha lehetséges, hogy számokban mutassuk ki, hogy 
mennyi a többletköltség azáltal, ha a konténerek és egyéb szemétgyűjtési 
feladatok által, hogy mennyi pénzt fizetünk ki pluszba. Aztán ki lehet kérni 
a hivatalos papírokat, el lehet menni a Dunanetthez, el lehet menni 
mindenhova, és meg kell nézni. Tehát nagyon jó tudjuk, hogy szemetes a 
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város, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy mennyi ember dolgozik 
azon, hogy ne legyen szemetes a város. Mennyi képviselői munkát 
teszünk abba, gondolom, önök is, habár nem körzeti képviselők, hanem 
bekerülő képviselők, de hát nyilvánvaló, járnak a városban, hogy ide kell 
konténer, oda kell konténer, ez kell, az kell, amaz kell. De azt sose 
kérdezik meg, hogy mennyibe kerül. Utána meg idejönnek a közgyűlésbe, 
és lefikáznak minket, hogy rosszul gazdálkodunk. Tehát akkor most ezt 
így nem értem. De ez egy meddő vita, és nem is szeretném húzni tovább 
az időt, mert talán a műsoridőmet mára kitöltöttem, és nem kampányolok, 
mert még azért odébb van. De azért szerintem erről érdemesebb beszélni, 
és egy kicsit eltolni ezt a témát. Járjuk egy kicsit jobban körbe, illetve azért 
kérdezzük már meg a lakosságot, hogy ugyan szeretné-e Julis néni, hogy 
odategyük a háza elé azt az x darab konténert, plusz azt a patkányt, meg 
azt a csótányt, meg mindent, ami ezzel jár. Mert azért azt ne felejtsük el, 
hogy az emberek nem bele fogják rakni, hanem mellé, aztán utána a 
képviselő-társaim felhívnak, hogy azonnal menjünk, és dobáljuk bele a 
konténerbe. Mert valahogy nem sikerült beledobni. Szóval ezt azért 
gondoljuk át. Köszönöm szépen. 
 

(Cserna Gábor polgármester 10:08 órakor visszatért az ülésterembe.) 
 

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

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! 
Én 2006 óta foglalkozom ezzel a hulladék témával. 2006 és 2010 között 
ugye a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás operatív 
tanácsában, aztán azt követően képviselőként is 2010 óta folyamatosan 
feszegetem ezeket az ügyeket. Szerintem sokkal komplexebb ez a kérdés, 
minthogy kimerüljön abban, hogy szelektív hulladékgyűjtőket kihelyezünk-
e vagy sem. És én arra kérem a tisztelt a közgyűlési képviselőket, hogy 
azért legyenek egy picit nyitottabbak a modern és újszerű megoldások 
felé, és abban persze igaza van Iván képviselő úrnak, hogy a szelektív 
hulladékgyűjtés önmagában drágább, mint a hagyományos, vagy akár 
drágább is lehet. De ugye komplex rendszerekről beszélünk, és annak 
idején, már nem tudom, hogy hány, akkori 164 településsel azért alakult 
meg a Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társulás, egyébként 
nemcsak ebben a régióban, hanem több más régióban különböző 
társulások, hogy komplexen kezeljék a hulladék kérdését. Ami nem 
dunaújvárosi, nem is országos, hanem világméretű probléma. És hogyha 
olvassa a híreket bárki képviselő-társaim közül, vagy nézi a televíziót, 
akkor pontosan tudja, hogy miről beszélek. Ezeknek a problémáknak a 
megoldása a globális megoldásokon kívül azért a helyi kis 
kezdeményezéseknél kezdődnek. Tehát azért gondolom, hogy fontos, 
amiről beszélünk. Annak idején 2010 és ’12 között, amikor elkezdtem 
ezzel a témával részletesebben foglalkozni, akkor a saját párttársaim 
fölszólítottak, hogy most már fejezzem be ezt a marhaságot, mert ezt 
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senki nem érti. Ne ezzel politizáljunk. Pedig szerintem ez húsbavágó 
kérdés, mert egyébként, hogy önmagában, hogy a hulladékkezelés hogy 
zajlik egy adott településen, egy adott térségben, azt bizony mindenkinek 
a pénztárcája meg fogja érezni akár pozitívan, akár negatívan. Gondoljunk 
csak vissza a hulladéklerakó megépítéséről, aztán meg nem építéséről, 
aztán gondoljuk tovább azt, hogy miért hordjuk el a szemetet jóval 
messzebbre innen, jóval drágábbért. Aztán fölteszem a kérdést, hogy a 
Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Társuláson belül miért nem 
valósult meg az a hulladék feldolgozómű, ami egyébként még a 
kezdetekben benne volt. Aztán tovább megyek azzal, hogy milyen 
válogatóművek és komposztálók épültek, vagy nem épültek, mi miért 
került be, vagy miért került ki a programból. Tehát egy picit árnyaltabb és 
összetettebb ez a kérdés annál, minthogy leragadjunk, hogy most hány 
hulladékgyűjtő, vagy nem hulladékgyűjtő kerül ki. És ne induljunk ki abból, 
hogy most pár renitens lakó vagy közösség odavág olyan szemeteket, ami 
nem oda való. Én azoknak a nevében beszélek, feltételezem, a Szabó 
képviselő úr is, nyilván a Szepesi alpolgármester úr is, akik viszont 
igényesek, és igényük van arra, hogy ebben az ügyben továbblépjenek, 
abban, hogy normálisan gyűjtsük a szemetünket, abban, hogy ne lepjen el 
minket a szemét tíz-húsz-harminc év múlva, vagy ne lepje el a 
gyerekeinket. Tehát én kérem, hogy a megfelelő érzékenységgel álljon 
hozzá a testület ehhez a kérdéshez. Szabó képviselő úr indítványával 
kapcsolatban annyit, hogy természetesen támogatom, bár azt gondolom, 
hogy ez a vita és ez a folyamat elindult. Tehát picit okafogyottnak látom 
magát az indítványt, de ettől függetlenül természetesen támogatni fogom. 
Amiért meg nem vettem részt az összejövetelen, az nagyon egyszerű. 
Dolgoztam. Munkaidőben volt ez az összejövetel. Egyébként kérem 
képviselő urat, legközelebb hívjon föl telefonon. Tehát, hogyha tőlem akar 
valaki, akkor én régi vágású pali vagyok, engem föl szoktak hívni. Tehát 
nem emaileket küldeni, mert arra vagy reagálok, vagy nem reagálok. 
Úgyhogy természetesen támogatom az indítványát. Én csak azért 
körítettem ennyit hozzá, hogy egy picit jobban képbe kerüljünk, tehát ne 
ragadjunk le itt a ki, hova, mit rak, meg hány szelektív, meg hány nem, ez 
egy kicsit komplexebb, összetettebb téma. És egyébként támogatom azt, 
hogy a Dunanettnek a képviselőivel ugyanúgy, ahogy közbiztonsági 
ügyben a rendőrkapitánnyal üljünk le ebben az ügyben is, és mondja el 
mindenki pro-kontra az érveit, ellenérveit, és tájékozódjunk, hogy hogy áll 
ez a kérdéskör. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Szabó Zsolt képviselő úr! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Három 
dologra szeretnék reagálni. Az egyik, hogy attól, hogyha valaki a homokba 
dugja a fejét, attól még a homok ugyanúgy ott lesz. Tehát jelen esetben ez 
azt jelenti, hogyha önök így azt tartják megoldásnak, hogy elvitetik a 
szelektív hulladékgyűjtő szigeteket, azzal nem oldják meg a helyzetet, 
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mert aki illegálisan helyezi el a szemetét, ugyanúgy el fogja helyezni 
illegálisan, hiszen ennek a szemétnek az ingyenes gyűjtése nem 
megoldott. Ugyanakkor az, aki meg szelektíven szerette volna gyűjteni a 
szemetét, az meg nem tudja. Tehát szerintem azt lehet mondani, hogy a 
dunaújvárosiak nem érdemlik meg a szelektív hulladékgyűjtést, meg úgyis 
mindent csak eldobnak, de szerintem ez elég nagy tiszteletlenség a 
városlakókkal szemben. Hiszek abban, hogy Dunaújváros polgárainak a 
többségében megvan az igény arra, hogy ez egy rendezett város legyen. 
Én hiszek abban, hogy ezeknek az embereknek minden lehetőséget 
biztosítani kell. És igen, lehet, hogy vannak vitáink költségvetési 
kérdésekben, de azt gondolom, hogy ez alapvetően értékválasztás. És 
abban, hogyha önök többet költenek arra, hogy ebben a városban 
tisztaság legyen, rend legyen, jó minőségű oktatás legyen, jó minőségű 
egészségügy legyen, szelektív hulladékgyűjtés legyen, abban én a 
magam részéről támogatni fogom önöket.  De sajnos önök nem ezt teszik, 
hanem azt teszik, hogy Orbán Viktor vejével LED lámpát építtetnek a 
futballstadionba. Ebben van vitánk. És ebben mindig is lesz vitánk. De én 
nem hiszem, hogy ez azt jelentené, hogy mi mindennek 
keresztbefekszünk. Ez leginkább szerintem egy értékválasztási vita, és 
szerintem, hogyha van pénz focistadionra, akkor kell, hogy legyen pénz 
szelektív hulladékgyűjtőkre is. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Még mielőtt megadnám Szepesi Attila 
alpolgármester úrnak a szót, nem kellene a szemét kérdést a világítással, 
a sporteseményekkel összekeverni, két külön kategória. Azt hiszem, 
ebben tökéletesen egyetértünk. Aki úgy ítéli meg, hogy a napirendhez 
hozzá szeretne szólni még, most jelezze. Szepesi Attila alpolgármester 
úré a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Szabó Képviselő 
Úr! Látja? Amikor egy jó kezdeményezés elindulna, de én ügyrendiben 
szerettem volna az ön felszólalása előtt szólni, mert akkor lehet, hogy nem 
lett volna, ez a vita. Esetleg nézzenek már utána, hogy mikor építették a 
stadionban a lámpát, és mikor házasodott meg az az úr, akiről ön beszél. 
Ezt nézzék meg, legyenek szívesek, és azt is nézzék meg, hogy a 
stadionban, akik csinálták a lámpát hányszor volt üzemzavar, kellett-e 
pótberuházás, vagy egyebek. Tehát ezt azért nézzék már meg, legyenek 
szívesek. Jó? De mondják, mondják, hát én mindig hozott anyagból 
dolgozok. Mondta Szabó képviselő úr. Nem kételkedhetek egy képviselő 
szavában. Na, de ezt a stílust felejtsük el. Maximálisan egyetértek. Ha én 
városlakó lennék, akkor azt gondolnám, és ne sértődjön meg senki, na, 
ezek mindenről beszélgettek, a szemétről, velem együtt felvesszük a 
fizetést, és nem csinálnak semmit, ebbe magamat is beleértem. Konkrét 
javaslatom lenne. Október 30-án itt a közgyűlési teremben tisztelettel 
megkérjük a Dunanettnek a képviselőit, vezérigazgatóját, tartsanak a 
város szeméthelyzetéről, illetve a Dunanettes cégek helyzetéről a 
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kormány határozataival, illetve a kormány döntéseivel kapcsolatos 
döntésekről, hiszen Magyarország kormánya is rájött, tegnap Gulyás 
miniszter úr mondta, hogy változtatnunk kell ezen a helyzeten. Állami 
források bevonása nélkül nem lehet ezt a szemét helyzetet megoldani, ami 
kialakult. Tehát október 30-án, 9-10 órakor jöjjünk ki, kapjunk egy 
általános tájékoztatást, határozzuk meg, hogy mit szeretnénk. Tűzzük ki 
azt, hogy 2019-ben Dunaújváros a szemétmentesítés vagy a szemét elleni 
harc élét tűzzük zászlónkra, a képviselő-testület, nem a Fidesz, nem az 
ellenzék. Illetve vegyünk minden olyan javaslatot, képviselői javaslatot 
figyelembe, amit a Lőrinczi Konrád úr mondott nekem az ülés elején. 
Rendben, hogy mi kiteszünk szigetet, én ennek se vagyok ellene, hogy új 
szigeteket létesítünk. Annak se vagyunk ellene, hogy többet fizetünk érte, 
ha úgy dolgozik a cég, és megcsinálja, amit kérünk. De azért valahogy 
próbáljuk már az állampolgárokat rászorítani arra, egy-két kamera 
kihelyezésével és rendesen jó nagy bírságokkal, aki lerakja a szemeteket, 
megbüntetni. Jó? Én ezt javaslom mindenkinek, hogy október 30-ára én 
megszerezzem itt közgyűlési teremben a város köztisztasági helyzetéről 
egy tanácskozást tartsunk. Akik gondolnak még önök, hívják meg, 
szakértőket, egyebeket, és próbáljuk meg megoldani, mert tényleg égető 
kérdés. És ha nem kérhetem ezt képviselő úrtól, hogy vonja vissza az 
indítványát, de ha most mi elfogadjuk ezt az indítványát, mert nagyon sok 
ponttal egyetértünk, akkor teljesen megváltozik az az egész. Tehát hogyha 
most eláll, és egy újat ad be, természetesen elfogadjuk, mert egy célért 
küzdünk ebben a témában. Köszönöm. 
 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Alpolgármester Úr! Szabó 
Zsolt úr! Én azt gondolom, hogy az élet arra vezet bennünket, hogy ezeket 
folytatni kell, ezeket, amiket elkezdtünk. Eddig az önkormányzatnak 
rengeteg pénzébe került az, hogy kiraktuk a konténereket, összegyűjtöttük 
a szemeteket. Mert ugye mi rendeltük meg a DVG Zrt.-től, a Dunanettől, 
hogy akkor szedjék össze a szemetet. Én azt gondolom, hogy ezen 
tovább kell lépni, és azt kell elérnünk, amit mindenkinek tisztán kell látni. 
Az, hogy tisztán, becsületben, szépen tartva azt a várost csak úgy lehet, 
hogyha megtaláljuk azokat az eszközöket, amivel még jobban tudjuk 
növelni ezt a dolgot. Én látom, és látom az M6 mellett, kirakták a táblát a 
szemetes mellé. Ne hordják ide a kommunális szemetet az M6 mellett, a 
szemetesek mellett. Nem is hordják oda, mert most már figyelik őket. 
Megmondom őszintén, sokan oda kihordták a szemetet. Én nem tudom, 
hogy ki viszi oda, ki nem viszi oda. Én a szelektív hulladékot fölviszem a 
Rómaira, ott van, külön gyűjtöm, külön viszem, odaállok az autóval. Ha 
tele van, megyek a negyedikig, megyek az ötödikig, míg nem találok 
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egyet, amibe be tudom rakni. Azt gondolom, hogy ennek a dolognak 
mennie kell, és csinálnunk kell. Ez a város szégyene, ami a szelektív 
hulladékgyűjtés mellett van. Nemcsak a Kertvárosról van szó, így a 
Bagolyvárnál. Hát, a Bagolyvárnál már ötször föl akarták számoltatni. 
Tehát ezen gondolkodni kell. És én elnézést kérek, én azt szeretném 
javasolni alpolgármester úr, november első hetében legyen ez az 
összejövetel. Jó? Mert két ünnep között, bocsánat, ünnepnek számít 
nálam, nem biztos, hogy mindenki itthon lesz. Én azt gondolom, hogy 
ezen az úton nagyon gyorsan haladni kell. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Kérdezném, hogy van-e még hozzászóló, mert a napirend 
vitáját lezárom. Azt látom, mint indítvány benyújtóé, természetesen. 
Parancsoljon! 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Szepesi 
alpolgármester úr, én úgy tudom, úgy ismerem önt, hogy ön egy alapos 
ember, és én tudom, hogy elolvasta az indítványomat. És gondolom, hogy 
az nem kerülte el a figyelmét, hogy az indítványom tulajdonképpen egy 
szándéknyilatkozatról szól, és arról szól, hogy valamilyen végleges anyag 
2019 tavaszáig kerüljön ide vissza. És én ezért nem szeretném 
visszavonni az indítványomat, mert azt gondolom, hogy ettől az 
indítványtól eltérő végső döntés is születhet, viszont amellett el kell 
magunkat határozni, hogy valamit csináljunk. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
A képviselői indítványról. Nem, tehát az lett volna a kérés, hogy szóljon a 
képviselő úr a képviselő-társaimnak, hogy igennel szavazzanak. Ezt 
szerettem volna instruálni.  
 
Aki támogatja a képviselői indítványt, az kérem, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

535/2018. (X.18.) határozata 
a hulladékgyűjtéssel és elhelyezéssel kapcsolatos tájékoztató kampány 

megindításáról és Dunaújváros területén szelektív hulladékgyűjtő szigetek, 
pontok létrehozásáról szóló képviselői indítvány megtárgyalására 
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1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a dunaújvárosi 
polgárok jobb tájékoztatása és személetformálása érdekében a 
hulladékgyűjtéssel és -elhelyezéssel kapcsolatos kampányt indít. 

 

2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 20 darab új 
szelektív hulladékgyűjtő szigetet kíván létrehozni. 

 

3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy 30 darab 
hulladékgyűjtő pontot kíván létrehozni a szelektíven és kommunálisan nem 
gyűjthető hulladék elhelyezésére. 

 

4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a továbbiakban a 
mostaninál határozottabban lép fel a hulladék illegális elhelyezése ellen. Utasítja 
a polgármestert, hogy a továbbiakban teremtse meg az ehhez szükséges 
feltételeket. 

 

5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1-4. 
pontban meghatározott feladathoz szükséges előkészítő munka elvégzésére, 
továbbá arra, hogy az előkészítő munka alapján az előterjesztést terjessze a 
közgyűlés elé. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 
Határidő: a közgyűlés 2019. május havi rendes ülése 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
És ez annyira ritka pillanat, a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, képviselő 
úr, és el szeretném önnek mondani, hogy a rendszerváltás óta képviselő 
vagyok, és ilyen még nem volt Dunaújváros történetében. Úgyhogy nagy a 
baj, mondhatnám, de a helyzet tényleg ennél azért komolyabb. Köszönöm 
szépen. 

 
19. Javaslat az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat 

elbírálására és a miniszteri vélemény megkérésére 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Farkas Lajos pályázó 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a következő napirendi pontra. Intercisa Múzeum igazgatói 
beosztásra kiírt pályázat elbírálása. Barta képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt 
gondolom, kicsit nyugodtan mondhatjuk, hogy egy kicsit szemét dolog volt 



58 

 

a részünkről ennyit várakoztatni igazgató urat. Láttam itt szemben. Annyit 
szeretnék mondani, hogy egyrészt nagyon szépen köszönjük az eddigi 
munkáját. Én azt gondolom, egy olyan munkát, egy olyan pluszt hozott ide 
nekünk, amire igen nagy szüksége volt Dunaújváros kulturális életének. 
Én bízom ebben a folytatásban. Én mindenképp támogatni fogom, és 
remélem, hogy a későbbiekben akár nemcsak azt tudjuk meg, hogy mi volt 
itt amikor a rómaiak itt voltak, hanem egy kicsit visszább is tudunk menni. 
Ez pedig csak egy kicsit ilyen személyes kérdés. Úgyhogy én mindenképp 
támogatni fogom. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! A következőket szeretném a napirend kapcsán 
elmondani, méghogyha a kicsit az elején képzavarosnak is tűnik. Nevet 
nem mondok. Van egy tanítványom, akit nagyon jól ismer az igazgató úr, 
akiből vendéglátósból régész lett, ugye a bajai múzeum egyik munkatársa 
az illető, akivel érettségi találkozóm volt, én, mint osztályfőnök két héttel 
ezelőtt egy dunaújvárosi vendéglátóhelyen. És nyilvánvaló, miután 
tanítványom régészként ismeri az igazgató urat, megkérdezte, hogy mi a 
véleményem Farkas Lajos tevékenységéről. És akkor, amit mondtam a 
Kelemennek, nevezzük Kelemennek, merthogy ez a keresztneve, amit 
mondtam a Kelemennek, azt tudom elmondani most, amely gyakorlatilag 
hajaz egy kicsit a Barta Endre hozzászólására. Nem szoktunk 
intézményvezetők között különbséget tenni, nem ildomos, pláne nem 
nekem, és nem is tenném, nem is tenném, mert nagyszerű 
intézményvezetőink vannak tényleg különböző területeken, szociális 
területtől a köznevelésig. Igazgató úrról, tehát két szóban azt mondtam, 
hogy újszerű és mindaz, ami újszerű az nála nagyszerű. És ebben 
nagyjából minden benne volt, ahogy a Jobbikos képviselő is elmondta. A 
dunaújvárosi Intercisa Múzeum korábban is működött. Fogadta be az 
odalátogató többnyire általános iskolás, középiskolás csoportokat, 
megtartotta a város történetét, az Intercisae időszaktól Pentelén átívelő, 
napjainkig tartó állandó kiállítását, szervezve nagyon sok időszaki 
kiállítást, de igazgató úr egy teljesen újszerű vezetés szakpolitikát 
valósított meg a múzeumban. Mégpedig szó szerint kinyitotta a 
múzeumot. Olyan nemzetközi kiállításokat színterévé tette az intézményt. 
Elég, ha azt mondom, hogy városunkban a bosnyák, az izraeli, és nem 
sorolom, mert nem jut eszembe, ezért elnézést kérek, szerb 
nagykövetekig megfordultak. Gondoljunk csak a Tito kiállításra. 
Gondoljunk Gombos alpolgármester úr életmű kiállítására. Ki ne felejtsem, 
mert Gombos alpolgármester úr nagyon hiú ember. De igen, de nagyszerű 
kiállítása volt. Hogy le a kalappal, igazgató úr, megköszönöm az ötéves 
vezetői munkáját. Minden egyes kiállításmegnyitón, ahol ott tudtam lenni, 
ott telt házas kiállításmegnyitók voltak, elismerően szóltak az érdeklődők. 
Úgyhogy kívánom, hogy adassék meg az öt év. Köszönöm a pályázatát is. 
Egyúttal tájékoztatom a közgyűlést, hogy határidőben egyetlenegy 
érvényes pályázat érkezett. Sőt, már Fekete Péter államtitkár úr 
titkárságával felvettem a kapcsolatot, ő ugye a kultúráért felelős államtitkár 
úr, hogy kérve őt, ugye a végső kinevező ugye az Emmi, a minisztérium, 
hogy támogassák ők is az igazgató úr pályázatát.  
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Aki ezzel egyetért, az 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, Sztankovics László, Tóth 
Kálmán), nem szavazott 1 fő (Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

536/2018. (X.18.) határozata 
 az Intercisa Múzeum igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálásáról és 

a miniszteri vélemény megkéréséról 
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intercisa Múzeum igazgatói 
megbízatására kiírt pályázatot eredményesnek minősíti. A Közgyűlés kinyilvánítja, 
hogy 2019. január 1-jétől 2023. december 31-éig Farkas Lajost kívánja megbízni az 
Intercisa Múzeum igazgatói feladatainak ellátásával. A Közgyűlés felkéri a 
polgármestert, hogy a vezető megbízásáról kérje ki az emberi erőforrások 
miniszterének előzetes véleményét. 
 
Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért: 
       a polgármester 
     - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért: 
       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 29. 

 
20. Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett 

foglalkoztatotti létszámának emelésére 
Előadó:  a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
 igazgatója                           

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Bölcsődék Igazgatósága foglalkoztatotti létszám emelésére. Üdvözlöm 
Varga Anna Éva igazgatónőt a bölcsődék részéről. 
 
Legyenek szívesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
537/2018. (X.18.) határozata 

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény engedélyezett 
foglalkoztatotti létszámának emeléséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bölcsődék Igazgatósága 

Dunaújváros intézmény engedélyezett létszámát 1 fő (8 órás) bölcsődei dajka 
munkakörrel megemeli 2019. január 1. napjától, egyúttal az intézmény 2019. évi 
finanszírozását a létszámbővítéshez kapcsolódó 2.471.260.- Ft (személyi 
juttatás + munkáltatót terhelő szociális hozzájárulási adó) összeggel megemeli. 

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

pontban foglalt kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének tervezése során vegye 
figyelembe. 

 
 Felelős: - a költségvetés előkészítéséért: 
        a jegyző 
      - a költségvetés előkészítésében való közreműködésért: 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
 Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet előkészítésének időpontja 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a 

határozatot küldje meg a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 
igazgatója részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  

                 a polgármester       
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                       a humán szolgáltatási osztály vezetője 
 Határidő: a határozat közlésére: 2018. október 26. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Kis figyelmet kérnék még! Nem tartunk most már szünetet. 

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

Idősek Otthonai alapító okiratának és működési engedélyének 
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:  Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője  

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

ESZI alapító okirat módosítása. Itt I. és II. fejezet van. Üdvözlöm 
igazgatóasszonyt, és kérném, hogy ahogy jelezte is, fogadom is önt 
természetesen emiatt a poloska, kialakult poloska-helyzet miatt 
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mindenképpen kommunikáljon a hivatallal. És azt haladéktalanul 
próbáljunk meg abban valami érdemi, hiszen a világháló ezer formáján 
fönt voltunk már ezzel a légszennyezettségen túl a hétvégén.  
 
A I.-ről döntünk először! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a I. határozati javaslatot – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

538/2018. (X.18.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai  intézményben működtetett nappali ellátás férőhelyszámának 

meghatározásáról  
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az 
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 
intézmény által 37 férőhelyen nyújtott nappali ellátás szociális szolgáltatás az 
intézmény Magyar út 32. szám alatti telephelyén 20 fő nem demens férőhellyel, 
a Batsányi út 15/A. szám alatti telephelyén pedig 17 fő demens férőhellyel 
működjön a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést követően. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény 

és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai létszámát 1 
fő terápiás /szociális munkatárs álláshellyel 2018. november 1. napjától 
megemeli, egyúttal az intézmény 2018. évi finanszírozását a szakmai 
létszámbővítéshez kapcsolódó 263 E,- Ft összeggel megemeli, amelynek 
fedezete Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II. 16.) 
önkormányzati rendelet 5b. melléklet működési tartalék intézményi tartalék sora.  

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

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 felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pontban foglalt döntésnek megfelelően, a szolgáltatói nyilvántartásban rögzített 
adatok módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:  
                  a polgármester       
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: - a határozat megküldésére: 2018. október 26. 
                - az adatmódosítás benyújtására: 2018. november 9. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújváros, Dunasor 15. szám 

alatti intézmény szakmai és technikai létszámának meghatározásáról szóló 
94/2012. (III.08.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 
- a határozat 3. pontjának d) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
„d) Batsányi út 15/a. szám alatti nappali ellátásban (idősek klubja) szakmai 
álláshelyek számát 4 főben, az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Gondozó/ápoló 1 fő 

Terápiás/szociális munkatárs 
3 fő” (ebből 1 fő nappali 
ellátás vezető) 

 
- a határozat 3. pontjának e) alpontja az alábbiak szerint módosul: 
„e) Magyar u. 32. szám alatti nappali ellátásban (idősek klubja) szakmai 
álláshelyek számát 1 főben, az alábbiak szerint határozza meg: 
 
Gondozó/ápoló 1 fő” 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény 

és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény szakmai létszámát 
118,5 főben állapítja meg. 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Most a II. határozati javaslatról! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés a II. határozati javaslatot  – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

539/2018. (X.18.) határozata 
az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 

Otthonai alapító okiratának módosításáról 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egyesített Szociális Intézmény 

és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai 347/2017. (V.18.) határozattal 
elfogadott Alapító Okirata módosítására az alábbi módosító okiratot fogadja el: 
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 „Okirat száma: 11958-19/2018. 
Módosító okirat 

 
Az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
Otthonai költségvetési szerv Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése által 
2017. május 18. napján kiadott, 12790-4/2017. számú alapító okiratát az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján – Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Közgyűlése 539/2018. (X.18.) határozatára figyelemmel –a 
következők szerint módosítom: 
 
1. Az Alapító Okirat 4.4. pontjában a „102025” „Időskorúak átmeneti ellátása” 
elhagyásra kerül a további szerkezeti egységek számozásának értelemszerű 
megváltozásával. 
 
Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell 
alkalmazni.” 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
               a polgármester  
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                 a humán szolgáltatási osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 26. 

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

határozatot küldje meg az Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent 
Erzsébet Idősek Otthonai vezetője részére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                a polgármester       

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

 Határidő: a határozat közlésére: 2018. október 26. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

22. Javaslat a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött 
fenntartói megállapodás módosítására 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  Őze Áron, a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza 
 igazgatója 
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Cserna Gábor polgármester: 
 

Bartók Kamaraszínház. Igazgató úr nem jelezte, hogy nem jön? Akkor 
nagyon elbújt. Bocsánatot kérek! Üdvözlöm, igazgató úr! Tóth Kálmán 
képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Hingyi úr a bizottsági 
ülésen, az oktatásin fölvetett egy nagyon jó, komoly kérdést, és szeretném 
az alpolgármester úrnak elmondani ezt, Szepesi alpolgármester úrnak. 
Természetesen egyetértve azzal, hogy Bartóknak üzemelnie kell, de van 
egy tagintézménye, ez a Pentelei Klubház. Az elkövetkező időben elég 
komoly pénzösszeget rá kéne fordítani a Pentelei Klubházra. A tetőt 
kijavítottuk, megcsináltuk az esőelvezetést, de belül az érintésvédelmi 
szabványossági felülvizsgálatoknak és egyéb más dolgoknak nem felel 
meg ez a klub. Ide nagyon sokan eljárunk szórakozni, idősek és egyéb 
más. Nagyon sokszor kértem már, hogy ez valahol a költségvetésben 
jelenjen meg. A Bartók ezt magától nem fogja tudni kigazdálkodni 
szerintem, mert a programok és egyéb más. Én azt kérném, 
alpolgármester úr, gondolom, egyetértve a Hingyi úrral, hogy a következő 
évi költségvetésben erre különítsünk el pénzt, mert ezt a klubot jelenleg 
úgy érzem, be kéne zárni. Ha oda kimenne valaki, szakember 
megnézhetné, milyen körülmények vannak. Én nagyon szépen kérem önt, 
erre valamilyen forrást találjunk, mert nem tudjuk, hogy a malommal mikor 
lesz belőle valami, oda szerettük volna átvinni és egyéb más dolog. Erre 
kérem önt, hogy erre körültekintően figyeljen oda. Természetesen 
támogatom. Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Frakcióvezető úr! 
 

Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Képviselő-társam! 
A felhívásnak igazgató úr eleget is tett, és az a megtiszteltetés ért, hogy 
fölkeresett a munkahelyemen, és elhozta a bekért árajánlatokat a 
villanyszerelő munkára, amit a Markóth úrnak továbbítottak is a 
városüzemeltetésre. És megbeszéltük az ütemtervet is, mivel hogy nagy 
bezárást nem lehet csinálni. És az elsődleges munka egy 
villamoshálózatnak a felújítása lenne, amit kevés összeggel, hát nem 
kevés összegből, de a legfontosabb az lenne, mert a tűzveszélyesség 
miatt az lenne egy álmennyezettel megoldani. Természetesen én azért 
kértem, hogy ő is vegyen részt ebben, mivel az ő intézménye alá tartozik a 
klubház üzemeltetése, és gondolom, hogy összegben egyszer ez egy 
nagy összegként szerepelne a költségvetésben, de egyben úgysem 
tudnák megoldani. Tehát részletesen beszéltük meg azt, hogy először a 
villamos telepek, utána az ablakcserék, illetve fűtés, parkettacserék 
folyamatában történjenek meg a felújítások egyeztetve a klubélettel. Ugye 
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a villamos munka esetleg egy hetes, két hetes munka. Augusztusban 
teljes leállás van, tehát lehet egyeztetni ezeket a dolgokat. Én kértem 
igazgató urat, hogy adja be, kérje meg az árajánlatokat a DVG-től, amit ők 
meg is tettek tudomásom szerint, és akkor ezt kellene egyeztetni, hogy a 
következő évben ezek a felújítási sorok benne legyenek, hogy ne kelljen 
külön foglalkozni vele, hogy tudomást szerezzünk, hogy milyen 
munkálatok lesznek. Köszönöm szépen. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. 
 
A határozati javaslatról legyenek szívesek dönteni! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

540/2018. (X.18.) határozata 

a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával megkötött 
fenntartói megállapodás módosításáról 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat melléklete szerint 

elfogadja a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házával – a 2008. évi XCIX. 
törvény 16. §-ára figyelemmel – 599/2015. (X.15.) határozatával megkötött 
fenntartói megállapodás módosítását. A Közgyűlés felhatalmazza a 
polgármestert a jelen határozat mellékletét képező 2. számú Módosító Okirat, 
valamint a megállapodás egységes szerkezetének aláírására. 

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

Határidő: 2018. október 26. 
 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy az 

eredeti megállapodás, valamint a Módosító Okirat 1-1 példányát (nyomtatott és 
elektronikus formában) küldje meg a Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági 
Főosztályának Oktatási és Kulturális Osztálya részére 

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

Határidő: 2018. október 29. 
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

23. Javaslat – a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János tehetséggondozó 
Programjában” részt vevő tanulók szerződéseinek módosítására 
Előadó:  az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Rátérünk a következő napirendi pontra, Arany János tehetséggondozó 
program szerződéseinek módosítása.  
 
Legyenek kedvesek szavazni! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 13 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, Tóth Kálmán), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – elfogadta és a 
következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

541/2018. (X.18.) határozata 
a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában” 

részt vevő tanulók szerződéseinek módosítására 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a 2016/17-es tanévtől 
2017/18-as tanévig a „Hátrányos helyzetű tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjában” részt vevő tanulókkal megkötött támogatási szerződéseket a 
határozat mellékletét képező szerződés-módosítás alapján módosítsa.  
A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítások 
aláírására. 
 
Felelős: - a határozat közléséért:  
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

24. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) 
határozat módosítására, és pályázati eljárás előkészítésére – KNYKK Zrt. 
autóbusszal végzett közszolgáltatás 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság 
 elnöke 
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               a pénzügyi bizottság elnöke 
Meghívott:  Németh Tamás János, a KNYKK Zrt. vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
KNYKK Zrt. autóbusszal végzett közszolgáltatás pályázati eljárás 
előkészítése. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
542/2018. (X.18.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 281/2018. (V.17.) határozat 
módosításáról, és pályázati eljárás előkészítéséről – KNYKK Zrt. autóbusszal 

végzett közszolgáltatás 
 

1.   Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése a 281/2018. (V.17.) 
határozatának 4. pontját az alábbiakra módosítja: 

 
„4. Dunaújvárosi Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a polgármestert, hogy 
a határozat 2. számú mellékleteként csatolt szerződésmódosítást írja alá azzal, 
hogy a jogviszony határozott időre szól, annak lejárata 2019. december 31.” 

 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 

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

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

                     - a szerződésmódosítás aláírására: 2018. november 12. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a helyi 

menetrend szerinti autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatásra 
vonatkozó pályázati felhívás, közbeszerzési ajánlat közgyűlés elé terjesztésére, 
és az 1370/2007/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdése szerinti közzétételre. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 

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

Határidő: a pályázati kiírás közgyűlés elé terjesztésére: 2019. február 28. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
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25. Javaslat a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződése által bérelt terület 
külön helyrajzi számon történő feltüntetésére (dunaújvárosi 372/19 hrsz. 
„q” alrészlete) 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Juhász Péter és Szántó Ákos, a Kavics-Ker Kft. ügyvezetői 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Kavics-Ker Kft. által bérelt terület külön helyrajzi számon történő 
feltüntetése. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

543/2018.(X.18.) határozata 
a Kavics-Ker Kft. területbérleti szerződése által bérelt terület külön helyrajzi 

számon történő feltüntetéséről (dunaújvárosi 372/19 hrsz. „q” alrészlete)  
 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, dunaújvárosi 372/19 hrsz.-ú 
ingatlan megosztásra kerüljön a határozat mellékleteként csatolt változási vázrajz 
szerint, dunaújvárosi 372/20 hrsz.-ú, mindösszesen 107 ha 8.420 m2 nagyságú, 
dunaújvárosi 372/21 hrsz.-ú, mindösszesen 1 ha 6.910 m2 nagyságú és a 
dunaújvárosi 372/22 hrsz.-ú, mindösszesen 1.699 m2 nagyságú területekre, azzal, 
hogy a telekalakítással kapcsolatos költségek a Kavics-Ker Kft.-t terhelik és a 
telekalakítási eljárás végrehajtása is a gazdasági társaság kötelessége, egyben 
felkéri a polgármestert határozat közlésére és a záradékolt változási vázrajz és a 
telekalakításhoz szükséges egyéb dokumentumok aláírására. 
 
Felelős:    - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő:    a határozat közlésére: 2018. október 31. 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
26. Javaslat a 389/2018. (VI.21.) közgyűlési határozat 3. pontjának 

módosítására, a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub részére megadott 
tulajdonosi hozzájárulás vonatkozásában 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
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               az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 
Meghívott:  Fogas László, a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub SE elnöke 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub részére megadott tulajdonosi 
hozzájárulás vonatkozásában egy korábbi közgyűlési határozatunk egyik 
pontjának módosítására kerül sor. Tóth Kálmán képviselő úr! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Tömegsporttelepen 
elég szép létesítmények épültek az elmúlt időszakban, a DVG Zrt. azt 
gondolom, üzemelteti ezeket a létesítményeket. Azt gondolom, el kell 
gondolkodnunk nekünk, önkormányzati képviselőknek, hogy valamilyen 
pályázati úton lehessen a sportegyesületeknek pályázni ennek a 
tömegsporttelepnek a hasznosítására. Itt gondolok akár a nagy műfüves 
pályára, az öltözőkre, akár a birkózócsarnok, futócsarnokra, és azt 
gondolom, egy nagyon fontos feladat lenne hasonlóan, mint ahogy a 
Hunépszolnak a sportlétesítményét használják a sportegyesületeink, hogy 
ezt el kéne kezdenünk egy ilyen pályázati rendszer kialakítását. 
Köszönöm, különben az előterjesztést támogatom. Köszönöm. 
 

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

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

544/2018. (X.18.) határozata 
a 389/2018. (VI.21.), közgyűlési határozat 3. pontjának módosítására, 

 a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub részére megadott 
tulajdonosi hozzájárulás vonatkozásában 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 389/2018. (VI.21.) közgyűlési 
határozat 3. pontját, a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub részére megadott 
tulajdonosi hozzájárulást, a következőképpen módosítja: 
 
„3. Jelen határozat 1. pontjának foglalt szerződés hatályba lépése esetén 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése – Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata, mint tulajdonos képviseletében hozzájárul ahhoz, hogy a 
Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub Sportegyesület DMJV Önkormányzatának 
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kizárólagos tulajdonában álló dunaújvárosi 213/3, 213/4, 213/5 hrsz.-ú, természetben 
2400 Dunaújváros, Panoráma út alatti ingatlanokon a látvány-csapatsportok 
támogatásának adókedvezménye sporttelep program (Tao Program) keretében, 
nyertes pályázat esetén sportfejlesztési tárgyi eszköz felújítást valósítson meg azzal, 
hogy a fejlesztés tulajdonjogi szempontból az ingatlan jelen polgármesteri határozat 
kiadásakor fennálló jogi sorsát osztja mind hozzáépítés (Ptk. 5:68 §), mind ráépítés 
(Ptk. 5:70. §), mind a Ptk. Ötödik Könyvének V. címe XVIII. fejezetének egyéb 
jogcíme esetén, ennek alapján közös tulajdon nem létesül, a fejlesztés a műszaki 
átadással egyidejűleg kerül az Önkormányzat könyveibe. 
Az Önkormányzat a 2019. évben 5.000.000.- Ft támogatást biztosít a 430/2018. 
(VII.12.) határozat alapján, mely összegből a fent megjelölt program keretében 
megvalósítható a műfüves pálya borítás cseréje azzal, hogy a támogatás terhére a 
látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye sporttelep felújítási program 
(Tao program) költségei 100%-ban elszámolhatóak és a támogatásból erre fordított 
összeg, a megvalósuló beruházás ellenértékének tekintendő.  
Az Önkormányzat elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzéséhez nem járul hozzá, 
és nem biztosít ingyenes használatot a sportegyesület számára. Az Önkormányzat 
vállalja, hogy a megvalósuló fejlesztést legalább 5 évig a Magyar Labdarúgó 
Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programnak, a látvány-csapatsort 
támogatásra vonatkozó jogszabályoknak és az eredeti rendeltetésnek megfelelően 
használja és hasznosítja. 
 
DMJV Közgyűlése kijelenti, hogy fent nevezett ingatlanon harmadik személynek nem 
áll fenn olyan joga, amely akadályozná a Dunaújvárosi Utánpótlás Futball Klub 
Sportegyesületet abban, hogy a TAO szerint tárgyi eszköz felújítást megvalósítsa.” 
 
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 határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
27.  Javaslat a Corner Trade Kft. részére történő útszolgalom megadására  

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Grábics Gábor, a Corner Trade Kft. ügyvezetője 

 
Cserna Gábor polgármester: 

 
Soron következik, Corner Trade Kft. kérelmének elbírálása. 
 
Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

545/2018. (X.18.) határozata 
a Corner Trade Kft. részére történő útszolgalom megadásáról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és támogatja a 

Corner Trade Kft. útszolgalom alapítására vonatkozó kérelmét. 
 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Vasmű út 41. Irodaház 

Kft. ügyvezetőjét, hogy a dunaújvárosi 139/1 hrsz.-ú ingatlant tulajdonló 
Társasház Közgyűlését hívja össze  a Corner Trade Kft. útszolgalom 
alapítására vonatkozó kérelmének napirendre tűzésével és a Közgyűlésen 
szavazatával támogassa a dunaújvárosi 139/2/A/78 hrsz.-ú ingatlan mindenkori 
tulajdonosa, mint uralkodó telek javára a 139/1 hrsz.-ú ingatlanra, mint szolgáló 
telekre a térítésmentes útszolgalmi jog alapítására vonatkozó szerződés 
megkötését, ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését, egyben felkéri a 
polgármestert a határozat közlésére.  

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
      a Vasmű út 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
Határidő: a határozat közlésére: 2018. október 31. 

 
28. Javaslat a 306/2018. (V.17.) közgyűlési határozat hatályon kívül 

helyezésére, új döntés meghozatalára, az Energo-Hőterm Beruházó, 
Működtető Kft. könyvvizsgálója megválasztása vonatkozásában 
Előadó:  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Egy májusi KH hatályon kívül helyezése a megcélzott napirend. Új döntés 
meghozatala az Energo Kft. könyvvizsgálója vonatkozásában. 
 
Aki támogatja, igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester szavazást rendelt el, melynek eredményeként 
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserna Gábor, Gombos 
István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi 
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
546/2018. (X.18.) határozata 

 a 306/2018. (V.17.), közgyűlési határozat hatályon kívül helyezésére, 
új döntés meghozatalára az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. 

könyvvizsgálója megválasztása vonatkozásában  
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 306/2018. (V.17.) közgyűlési 
határozatot 2018. október 18. napjával hatályon kívül helyezi, egyidejűleg az alábbi 
határozatot hozza: 
 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Energo-Hőterm 

Beruházó, Működtető Kft. taggyűlése által 2018. augusztus 01. napjától 2021. 
május 31. napjáig megválasztott Quercus Audit Kft.-t (székhely: 8200 
Veszprém, Radnóti tér 2. C. ép., Cégjegyzékszám: 19 09 512226, 
könyvvizsgálatért felelős személy: Tölgyes András ügyvezető) a társaság új 
könyvvizsgálójának azzal, hogy feladatait a 2018.-2020. üzleti években 
1.000.000.-Ft+áfa/év összegért látja el. 

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

közlésére. 
 

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 
 

29. Javaslat a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számú, Dunaújváros, Kenyérgyári 
út 6. szám alatt található ingatlan DVG Zrt.-be történő apportálására  
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: 
 

Kenyérgyári út 6. szám alatt található ingatlan DVG Zrt.-be történő 
apportálása. 
 
Aki 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
547/2018. (X.18.) határozata 

a dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számú, Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám alatt 
található ingatlan DVG Zrt.-be történő apportálására  

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, 
hogy mint a gazdasági társaság egyedüli részvényese, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-
001030, adószám: 10728491-02-07) alaptőkéjét 129 db 100.000 Ft névértékű új 
névre szóló részvény zártkörű forgalomba hozatalával, valamint 69 db 1.000 Ft 
névértékű új névre szóló részvény zártkörű forgalomba hozatalával nem 
pénzbeli hozzájárulással megemeli a Dunaújváros Megyei Jogú 
Önkormányzata  tulajdonát képező, dunaújvárosi 113/2 helyrajzi számú, 
természetben Dunaújváros, Kenyérgyári út 6. szám alatt található, kivett 
Hajléktalanok Átmeneti Otthona, 1665 m² nagyságú ingatlan a rajta található 
428 m² nagyságú felépítménnyel apportálásával, egyúttal megállapítja, hogy a 
DVG Zrt. 1.204.578.000,- Ft összegű alaptőkéje az alaptőke-emeléssel 
1.217.547.000 Ft-ra emelkedik. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a 12.969.000 Ft 

összegnek megfelelő apportot az 1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonjogának 
átadásával teljesíti a határozat mellékletét képező ingatlan apportálással 
történő tulajdon átruházási szerződés szerint. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kötelezettséget vállal a 

tőkeemelés során a 129 db 100.000 Ft névértékű, valamint 69 db 1.000 Ft 
névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvény átvételére. A kibocsátásra 
kerülő részvények névértéküktől függő, az alapító okirat szerinti mértékű 
szavazati és az alapító okirat szerinti egyéb részvényesi jogot testesítenek 
meg. Az alaptőke-emelésben Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata, 
mint egyedüli részvényes vesz részt. Az egyedüli részvényes által átvehető 
részvény 129 db 100.000 Ft névértékű, valamint 69 db 1.000 Ft névértékű 
dematerializált törzsrészvény. 

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 

gazdálkodásának rendjéről szóló 15/2015. (V.22.) önkormányzati rendelet 21. § 
(2) bekezdésének b) pontjában biztosított hatáskörében eljárva úgy határoz, 
hogy mint a gazdasági társaság egyedüli részvényese, a DVG Dunaújvárosi 
Vagyonkezelő Zrt. (székhelye: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1., Cg.07-10-
001030, adószám: 10728491-02-07) alapító okiratát az alábbiak szerint 
módosítja: 

 
Az Alapító Okirat „IV. Az alaptőke nagysága, a részvények befizetésének feltételei” c. fejezet 
1.pontja első bekezdése az alábbiak szerint változik: 

 
„1. A    társaság    alaptőkéje:  1.217.547.000,- Ft,    azaz Egymilliárd-kettőszáztizenhétmillió-

ötszáznegyvenhétezer forint, ebből 
 készpénz: 448.964.000,- Ft 
apport: 768.583.000,- Ft 
mindösszesen:   1.217.547.000,- Ft” 
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Az Alapító Okirat „V. A részvények száma, névértéke és jellege” c. fejezet a továbbiakban az 
alábbiak szerint hatályos: 

 
„V. A részvények száma, névértéke és jellege 

A társaság 1.217.547.000,- Ft-os alaptőkéje összesen 12.222 db, azaz: Tizenkettőezer-
kettőszázhuszonkettő darab névre szóló törzsrészvényre oszlik, amely részvények névértékbeli 
megoszlása a következő: 
       12.175 db 100.000.- forintos névre szóló törzsrészvény, 
                              47 db     1.000.- forintos névértékű névre szóló törzsrészvény.” 
 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat 

közlésére, egyúttal felhatalmazza a határozat mellékletét képező ingatlan 
apportálással történő tulajdonjog átruházási szerződés, valamint a 4.) pontban 
foglaltak szerint módosított, a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt. által 
előkészített Alapító Okirat módosítás, és annak egységes szerkezetbe foglalt 
szövegének aláírására. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester 
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                              
                a DVG Zrt. igazgatósága 
               - a határozat végrehajtásának előkészítéséért:             
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

               - az alapító okirat módosítása, valamint az egységes szerkezetbe 
                          foglalt alapító okirat aláírására: a határozat közlésétől számított 
                          30 napon belül 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
30. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. 

között a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés 
megszüntetésére és az uszoda felújítása miatt szükségessé vált feladatok 
elvégzésének megrendelésére 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A DVG és az önkormányzat között a Fabó Éva Sportuszoda 
üzemeltetésére vonatkozó szerződés megszüntetése és a szükségessé 
vált feladatok elvégzésének megrendelése. 
 
Aki támogatja, az igennel szavazzon! 
 

Cserna Gábor polgármester 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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 3 fő (Barta 
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Endre, Cserna Gábor, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

548/2018. (X.18.) határozata 
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. között 

a Fabó Éva Sportuszoda üzemeltetésére vonatkozó szerződés megszüntetéséről 
és az uszoda felújítása miatt szükségessé vált feladatok 

elvégzésének megrendeléséről 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Dunaújváros 
Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-
vel 2015.01.26. napján a dunaújvárosi 325 helyrajzi számú, természetben 
Dunaújváros, Építők útja 9. szám alatt található Fabó Éva Sportuszoda 
vonatkozásában létrejött, többször módosított üzemeltetési szerződést 2018. 
október 10. napjával közös megegyezéssel megszüntetik, tekintettel arra, hogy 
az ingatlanon a „Modern Városok Program - Fabó Éva Sportuszoda felújítása” 
tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesével a munkaterület átadás-átvétel 
megtörtént, így az üzemeltetési szerződésben foglalt feladatait a DVG Zrt. nem 
tudja a továbbiakban ellátni. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert határozat 

közlésére és felhatalmazza a határozat mellékletét képező megállapodás 
aláírására. 

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

vezérigazgatóját a határozat mellékletét képező megállapodás aláírására. 
 

Felelős: - a határozat közléséért: 
                   a polgármester 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:                         
       a vagyonkezelési osztály vezetője 
       a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

 Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                            érkezésétől számított 8 napon belül 
          - a megállapodás aláírására: a határozat közlését követő 
                          30 napon belül 
 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megrendeli a DVG Zrt.-től az alábbi 

feladatok ellátását az 1. pontban megjelölt ingatlan vonatkozásában: 
-  az uszoda területén közel 40 év alatt felhalmozódott ingóságok, anyagok, 

vegyszerek eszközök szükség szerinti selejtezése 
- leselejtezett ingóságok, anyagok, vegyszerek eszközök elszállítása, 

ártalmatlanítása 
-  használható anyagok eszközök raktár helyre történő elszállítása 
-  raktár csarnok bérlése 
-  sportegyesületek ingóságainak leszerelés, szállításra kész állapotba hozása 
-  sportegyesületek ingóságainak raktár helyre történő elszállítása 
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-  felújítással nem érintett uszoda gépészeti egységek 7/24 órás folyamatos 
szakképzett gépész személyzettel történő ellátása (5 fő gépész 12 órás 
folyamatos munkarendben), gépészek munkabére, egyéb juttatásai 

-  távhő rendszer leürítése, szolgáltatói egyeztetések, megrendelések 
-  DFVE konditermének Élményfürdőbe való költöztetése, új helyiség villamos 

rendszerének kialakítása, helyiség takarítása, vizesblokkok ellenőrzése. 
-   közüzemi szolgáltatókkal továbbra is a DVG Zrt. marad szerződéses 

viszonyban a felújítási munkák ideje alatt, azzal, hogy az általa megfizetett 
rezsi költségeket tovább számlázza a kivitelezők részére. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a DVG Zrt.-t a 4. pontban 

meghatározott feladatok ellátására vonatkozó szerződés(ek) előkészítésére. 
 
6.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt. által előkészített szerződés(ek) aláírására az Ügyrendi, igazgatási és 
jogi bizottság véleményének kikérése mellett. 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4. pontban meghatározott 

feladatok ellátására fedezetet biztosít a 71.125.645.-Ft összegben a 2018. évi 
költségvetés V. melléklet, 14. cím Vagyonkezelési feladatok, dologi kiadások 
sora terhére. 

 
8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba 
vételéről és a pénzügyi teljesítéséről a szerződés(ek) szerint. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester 
                   a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 
                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
                   a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 

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

 - a szerződés(ek) aláírására: a határozat közlését követő 
   30 napon belül 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
31. Javaslat az Élményfürdő üzemeltetési többletköltségei finanszírozásával 

kapcsolatos állásfoglalás kialakítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
                a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. vezér- 

                    igazgatója 
 
Cserna Gábor polgármester: 
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Élményfürdő üzemeltetés többletköltség állásfoglalás kialakítása. Felhívom 
szíves figyelmüket, hogy a határozati javaslat 3. pontja egy „A” és egy „B” 
változatot tartalmaz. 
 
Hozzászólás hiányában akkor előbb a 3. pont két alternatívája közül a 3/A 
pontról szavazunk! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

549/2018. (X.18.) határozata  
az Élményfürdő üzemeltetési többletköltségei finanszírozásával kapcsolatos 

állásfoglalás kialakításáról 
 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése „az Élményfürdő üzemeltetési 
többletköltségei finanszírozásával kapcsolatos állásfoglalás kialakításáról” című 
határozati javaslat 3. pontjának „A” változatát támogatta a következők szerint: 
 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Uniszol-

Létesítménygazdálkodási Zrt. által közölt, az Élményfürdő-komplexum nyitva 
tartási ideje meghosszabbításból, a külső medence téli használatából adódó, 
7.640.000,- Ft+Áfa/hó költség igényét és úgy határoz, hogy a többletköltség 
finanszírozása érdekében nem szándékozik új beszerzési eljárást lefolytatni, 
tekintettel arra, hogy a hatályos szolgáltatási koncessziós szerződést az 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. annak ismeretében kötötte, hogy az 
önkormányzat vállalta, hogy sportszervezetek és egyéb kedvezményezettek 
részére céltámogatást nyújt (35.000.000,- Ft+Áfa/hó) az Élményfürdő-
komplexum igénybevételéhez belépő, és a belépőhöz kapcsolódó 
szolgáltatásai vásárlásához, a céltámogatás összegének Koncessziós Jogosult 
részére történő engedményezésről pedig a kedvezményezettekkel szerződést 
köt. A szerződés szerint a társaság köteles az Élményfürdő teljes körű, 
mindenre kiterjedő üzemeltetésére és hasznosítására, vállalva a működési 
kockázatot. 

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Most a határozati javaslat nyolc pontjára egységesen! 
 

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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem 
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserni 
Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
550/2018. (X.18.) határozata  

az Élményfürdő üzemeltetési többletköltségei finanszírozásával kapcsolatos 
állásfoglalás kialakításáról 

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

Éva Sportuszoda felújítása miatt a Dunaújvárosi Úszóegyesületek használják 
az Élményfürdő-komplexum külső medencéjét, egyúttal megismerte az Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt. kérelmét, mely szerint az Élményfürdő-
komplexum külső medencéjének 27 Celsius fokos vízhőmérséklet 
biztosításához szükséges egy minimum 500 kW-os hőcserélő és ahhoz 
kapcsolódó szivattyúk, vezetékek, vezérlők cseréje. Dunaújváros Megyei Jogú 
Város Közgyűlése úgy határoz, hogy finanszírozza a kérelem szerinti 
beruházást, a munkával a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.-t bízza meg 
9.300.000,- Ft+Áfa keretösszeg erejéig. A Városüzemeltetési és Beruházási 
Osztály igazolja a munkálatok szakszerű és előirányzott értékben való 
megtörténtét. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

DVG Zrt. által előkészített, az 1. pontban meghatározott munka elvégzésére 
vonatozó vállalkozási szerződés aláírására az ügyrendi, igazgatási és jogi 
bizottság véleményének kikérését követően, a műszaki dokumentációk 
csatolásával azzal, hogy a Városüzemeltetési és Beruházási Osztály 
teljesítésigazolását követően fizeti meg Dunaújváros Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a vállalkozási díjat a DVG Zrt.-nek 30 napon belül. 

 
3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az Uniszol-

Létesítménygazdálkodási Zrt. által közölt, az Élményfürdő-komplexum nyitva 
tartási ideje meghosszabbításból, a külső medence téli használatából adódó, 
7.640.000,- Ft+Áfa/hó költség igényét és úgy határoz, hogy a többletköltség 
finanszírozása érdekében nem szándékozik új beszerzési eljárást lefolytatni, 
tekintettel arra, hogy a hatályos szolgáltatási koncessziós szerződést az 
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. annak ismeretében kötötte, hogy az 
önkormányzat vállalta, hogy sportszervezetek és egyéb kedvezményezettek 
részére céltámogatást nyújt (35.000.000,- Ft+Áfa/hó) az Élményfürdő-
komplexum igénybevételéhez belépő, és a belépőhöz kapcsolódó 
szolgáltatásai vásárlásához, a céltámogatás összegének Koncessziós Jogosult 
részére történő engedményezésről pedig a kedvezményezettekkel szerződést 
köt. A szerződés szerint a társaság köteles az Élményfürdő teljes körű, 
mindenre kiterjedő üzemeltetésére és hasznosítására, vállalva a működési 
kockázatot. 

 
4.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat 

1. pontjában meghatározott munkára 9.300.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó 
11.811.000,- Ft keretösszeg erejéig forrást biztosít a 2018. évi önkormányzati 
költségvetés általános tartalék során. 

 
5.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, 

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

 
-  Dunaújvárosi Óvoda 
-  Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros 
-  Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek 
 Otthonai 
-  Útkereső Segítő Szolgálat 
-  dunaújvárosi nyugdíjasok 
-  dunaújvárosi diákok 
-  Dunaferr Sportegyesület Úszószakosztály, DVCSH Uszonyos és Búvárúszó 

Sportegyesület, Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület, Búvársuli 
Sportegyesület, Bocskai István Református Oktatási Központ Szabó Magda 
Tagintézmény (2018. október 1.- 2018. december 31.) 

 
7.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatban foglaltakra 

tekintettel felhatalmazza a polgármestert a határozat 1. és 2. számú mellékleteit 
képező, az Önkormányzat és a sportszervezetekkel, intézménnyel kötendő 
támogatási szerződések és a szolgáltatási koncessziós szerződés 
módosításának aláírására, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 
37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján a Miniszter jelen támogatási programra 
vonatkozó jóváhagyásának közlését követően, a jóváhagyásban foglalt esetleges 
módosításokkal. 

 
Felelős:   - a határozat végrehajtásáért: 

                        a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                   a vagyonkezelési osztály vezetője 
        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
        a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója 

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

               - a vállalkozási szerződés aláírására: a határozat érintettekkel való 
                          közlését követő 30 napon belül 
               - a támogatási szerződés és a szolgáltatási koncessziós szerződés 
                          módosítás aláírására: a határozat érintettekkel való közlését követő 
                          30 napon belül 
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8.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1. 
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 4. pontban foglaltaknak megfelelően a 
2018. évi költségvetési rendelet következő módosításakor vegye figyelembe. 

 
  Felelős: - a költségvetés módosításáért: 

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

 Határidő:  a 2018. évi költségvetés módosításának időpontja 
 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
32. Javaslat a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű 

ingatlan üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadására 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 

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

 
Cserna Gábor polgármester: 
 

Lőtér ingatlan üzemeltetésre vonatkozó pályázati felhívás elfogadása. 
 
Kérem, döntsenek! 
 

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
551/2018. (X.18.) határozata 

a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-Dunaújváros megnevezésű ingatlan 
üzemeltetésére vonatkozó pályázati felhívás elfogadása tárgyában 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja jelen határozat 

mellékletét képező pályázati felhívást a dunaújvárosi 717 hrsz.-ú, Lőtér-
Dunaújváros megnevezésű ingatlan 2019. január 1. napjától kezdődő 5 év 
határozott időre történő üzemeltetésére vonatkozóan. A pályázati felhívás 
alapján az üzemeltető különösen az alábbi feladatokat köteles ellátni: 

 
-  A szerződés tárgyát képező ingatlan folyamatos üzemeltetése. 
- Őrzés-védelmi feladatok ellátása, a vagyonbiztonsághoz elengedhetetlenül 

szükséges mértékben. 
-  Az őrzés-védelmi feladatkörben a létesítmények (ingatlanok) nem készenléti, 

a hét minden napján 24 órára kiterjedően ellátott őrzése.  
-  Az üzemeltetési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítás kötése.    
-  A létesítmény valamennyi részének megfelelő tisztán tartása, illetve 

használatra alkalmas állapotban tartása, beleértve a zöldterületek 
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gondozását, a téli hóeltakarítást és síkosság mentesítést is, továbbá a 
keletkezett hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról való gondoskodást. 

- Az ingatlan közműdíjainak és egyéb, az üzemeltetéssel kapcsolatos 
költségeknek viselése. 

-  Az üzemeltető csak az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó engedélyével 
végezhet felújításokat, beruházásokat a pályázat tárgyát képező ingatlanon, 
mely beruházások amortizációval csökkentett ellenértékét a szerződés 
megszűnésekor megtéríti az üzemeltető részére. 

- Az Önkormányzat, mint üzemeltetésbe adó engedélye nélkül végzett 
felújítások és beruházások értéke megtérítésére a szerződés megszűnése 
esetén az üzemeltető nem tarthat igényt. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja jelen határozat 

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

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester 
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a pályázati kiírás megjelentetésére: 2018. október 31. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
33. Javaslat a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi 

üzemeltetéséhez szükséges döntés meghozataláról 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke 
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Lángi Gábor, Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. 

                    ügyvezetője 
 
Cserna Gábor polgármester: 
 

A dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH általi üzemeltetéséhez 
szükséges döntés meghozatala. Szabó képviselő úr! 
 

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

Cserna Gábor polgármester: 
 
Sztankovics képviselő úr! Megkérném, hogy ne zavarja az ülés menetét 
folyamatosan, az ülés eleje óta végig beszélgeti az ülést, képviselő úr. Ez 
mind a hozzászólás esetében, mind pedig a levezetés esetében rendkívül 
zavaró számomra. 
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Szabó Zsolt képviselő: 
 
Pont annyira jó a hangulat, mint anno be sem merem vallani, 12 évvel 
ezelőtt a polgármester úr állampolgári ismeretek óráján volt. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ott jó hangulat is volt. Hányast kapott év végén? 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Úgy emlékszem, ötöst. Hiba volt.  
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Ki a hozzászóló? Közben elvesztettem a fonalat. 
 

Szabó Zsolt képviselő: 
 
Én lennék. Szóval. Tisztelt Képviselő-társaim! Tisztelt Polgármester Úr! 
Egyébként valójában egy vérkomoly témáról van szó, hiszen azt 
gondolom, hogyha nézzük a DVCSH Kft. és annak kisebbségi 
tulajdonosával a városnak a helyzetét, akkor azért itt hát láthatjuk, hogy itt 
volt hideg és meleg, és polgármester úr által említett Simicska Lajoshoz 
azt gondolom, hogy akár még hasonlíthatnánk is a DVCSH Kft.-t. De 
nyilván bármilyen párhuzamtól függetlenül azt gondolom, hogy felelős 
módon gazdálkodva a városi javakkal, felelős módon, és ezeknek a 
javaknak a megóvását szem előtt tartva kell döntést hoznunk, és én ebből 
a szempontból nem fogom támogatni azt, hogy a DVCSH Kft. üzemeltesse 
a szennyvíztisztítót. Hiszen szerintem ebben az esetben a kontrollunk, az 
még kisebb lesz, hiszen láthatjuk, hogy a DVCSH Kft.-ben habár többségi 
tulajdona van az önkormányzatnak, mégis különböző pereket kell 
véghezvinnünk, hogy egyáltalán megfelelő ismeretekhez jussunk. 
Szerintem újabb önkormányzati tulajdonú, és egyébként a városlakók 
mindennapja szempontjából nagyon fontos városi céget, egy 
szennyvíztisztító művet nem szabad kiengedni az irányításunk alól, és 
nem szabad egy ilyen peres, vitás helyzetbe még jobban belevinni. 
Köszönöm. 
 

Cserna Gábor polgármester: 
 
Köszönöm. Alpolgármester úré a szó! 
 

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Polgármester Úr! Még mielőtt mindenkiben ez 
maradna meg, amit Szabó képviselő úr mondott, aminek mondjuk a fele 
jogos, tájékoztatnám a tisztelt közgyűlést, illetve a városlakókat, nem a mi 
döntésünk ez. Mindenki tudta, több éve a szennyvíztisztító nem 
rendelkezett működési engedéllyel. A vízjogi engedélye lejárt, és a Magyar 
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Energetikai és Közműszabályozási Hivatal a magyar jogszabályoknak 
megfelelően járt el, amikor visszavonta a szennyvíztisztító működését. Két 
lehetőség volt, vagy lehet, hogy több is, hogy a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatalnak ki kellett jelölni egy üzemeltetőt. Ez még 
nem azt jelenti, hogy teljes egészében a közműhivatalé, vagyis a DVCSH-
é a szennyvíztisztító. Az ugyanúgy tovább a mi tulajdonunkba kerül, a 
DVCSH Kft.-vel kell egy üzemeltetési szerződést megkötni, hiszen mivel 
hatályon kívül van helyezve a működési engedélye, megszűnt az a 
szerződés is, amit a város kötött a DSZSZ-szel, és megszűnt az a 
szerződés is, amit ugyan mi perlünk a bíróság előtt a DVCSH Kft. a hátunk 
mögött kötött a volt DSZSZ ügyvezetőjével. A szennyvíztisztítás és ellátás 
közfeladat. A városnak lépni kell. Az Energiahivatal a DVCSH-t jelölte ki, 
de nem azért jelölte ki, mert csak úgy kijelölte, hanem azért, mert az 
APEH Fejér Megyei Igazgatósága felszámolási eljárást kezdeményezett a 
DSZSZ ellen többszáz millió forint adótartozás miatt. Ehhez lehet, hogy 
közvetlenül vagy közvetve hozzájárult a DVCSH az elszámolási vita 
kapcsán, de köszönjük meg az előző civil szerveződésnek, hogy ezt a vitát 
generálták, hiszen elvették a szennyvíztisztító műtől azt a lehetőséget, 
hogy maga számlázzon, és beperelték a bíróságon, és a bíróság 
kimondta, hogy a DVCSH-nak kell számlázni, és ő szedi be a pénzeket. 
Ezt mi köszönjük az előző civil szervezeteknek nagy tisztelettel, a LÉSZ-
nek. Nagy tisztelettel megköszönjük neki. Tehát a városnak nincs más 
választása. Az APEH felszámolta, a szennyvízellátás közfeladat, nekünk 
valahogy meg kell oldani. Készítettünk egy olyan szerződést, amiben 
remélem, meg is fogunk tudni a DVCSH-val állapodni, amivel tovább a 
DVCSH fizeti a vagyonbérleti díjat, és ezt a vagyonbérleti díjat a 
szennyvíztisztító mű fenntartására fordítjuk a jövőben is, ő pedig 
üzemelteti majd valamilyen üzemeltetési díjért. Ahogy eddig is tette, 
hiszen ez nem új, hiszen évek óta ő üzemelteti ezt. Az, hogy elszámolási 
viták vannak így vagy úgy, ezt majd a felszámoló biztos úr rendezni fogja. 
Mi külön kérjük a felszámolót, hogy kiemelt állami felszámolás legyen. 
Tehát az állam jelölje ki a felszámolót. Csak a tisztánlátás kedvéért. 
Köszönöm. 
 

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:40 órakor Gombos István 
alpolgármesternek, aki az ülésteremben elfoglalta az ülésvezető helyét. Cserna 
Gábor polgármester távozott az ülésteremből.) 

 
Gombos István alpolgármester: 

 
Köszönöm, alpolgármester úr. Pintér Attila képviselő úré a szó! 
 

Pintér Attila képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem kell pironkodni ezen a 
döntésen. Sőt, hát pici utalást tett is Szepesi alpolgármester úr rá, hogy 
hát ennek azért van egy történelme, az itt ülők közül kevesen emlékeznek 
rá. Úgyhogy én pl. teljes mellszélességgel támogatom, és megmondom 
őszintén, hogy számítok a jövőben a helyi civil társadalom irántam irányuló 
támogatására is, hiszen ez az egész szitációt ők idézték elő. Most már jó 
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régen, amikor komoly támadásokat intéztek az akkori kijelölt üzemeltetővel 
szemben. Az nem titok egyébként, az akkori közgyűlésben szereplő civil 
szervezetek képviselői, azok a DVCSH-t szerették volna üzemeltetőnek a 
szennyvíztisztító élére. Majd aztán a különböző mozgalmaknak 
köszönhetően ugye sikerült kieszközölni azt a helyzetet, hogy a 
szennyvíztisztító ne számlázhasson egyenesen a lakóknak, csak a 
DVCSH-n keresztül. Aztán történt, ami történt, ez már történelem. Nyilván 
ez egy szerencsétlen szituáció, mást nagyon nem tudunk tenni, minthogy 
elfogadjuk ezt a javaslatot. De én mégiscsak arra hívnám föl a figyelmet, 
hogy az a legfontosabb számunkra, meg az itt lakók számára, meg a 
környezetünk számára, úgy, ahogy a hulladékgazdálkodás, a 
szennyvíztisztítás is egy fontos ügy, hogy a Dunába tisztítottan ömöljön be 
a városnak, illetve a térségnek a szennyvize. Én azt gondolom, a 
legfontosabb, hogy ez a mű hibátlanul és kifogástalanul, és még jó sokáig 
működjön. Ha ennek ez az ára, vagy ez a megoldása, akkor szerintem így 
kell felelősen dönteni. Úgyhogy én természetesen támogatom ezt a 
javaslatot. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm szépen. Tóth Kálmán jelentkezett még szólásra. Öné a szó! 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Egy kicsivel tovább 
is kell néznünk. Négy évről van szó. Nem többről, mert utána a vízközműi 
szerződése tulajdonképpen a DVCSH-nak is le fog járni, tehát azért 
nagyon hátra nem dőlhetünk. Most van egy megoldás, amit végre kell 
hajtanunk. Mert azért itt van előttünk két olyan nagy fejlesztés, amit végre 
fogunk hajtani, Kulcs, Rácalmás szennyvízének a bevezetés. Ugye van a 
városban még olyan terület, ahol nincsenek szennyvízcsatornák, így a 
Bem utcában meg az Árpád utcában. Tehát ez most egy helyzet. Azt nem 
tudom, az merre van. Mindegy. Világos. De azért mondom, alpolgármester 
úr, hogy ezen tovább kell dolgozni, mert utána jön a következő. Gyorsan 
repülnek az évek. Úgyhogy van most egy megoldás. Természetesen 
támogatom, de utána kell gondolkodni, hogyan tovább. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Minden hozzászólás értelmes gondolatokat 
fogalmaz meg. Én azt hiszem, Pintér Attila képviselő úr hozzászólása is 
tartalmaz olyan múltbéli dolgokat, melyet néha pontosítani kell. Ezért 
modnanám, hogy 2002 utáni időszakról van szó, és ahogy alpolgármester 
úr már jelezte, a Lakásüzemeltetők Érdekvédelmi Szövetsége, vagyis a 
LÉSZ kezdeményezésének okán jött létre, amit az akkori politikai pártok 
mondhatom így, azt hiszem, kevésbé toleráltak. Tehát akkor egy rossz 
döntés volt. Ahogy alpolgármester úr világosan megfogalmazta, illetve 
képviselő úr is jelezte, tisztítatlanul nem folyhat szennyvíz a Dunába. Azt 
gondolom, ebben a kérdésben mindannyian egyet kell, hogy értsünk. Ezt a 
jelenlegi állapotot valamilyen formában kezelnünk kell, orvosolni kell. És 
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ez az előkészítés véleményem szerint is azt tükrözi, azt tartalmazza, hogy 
nehogy nagyobb baj keletkezzék, nehogy komoly büntetésre számítson a 
város. Tehát ebben kell érdemben döntenünk. 
 
És kérem tisztelt képviselő-társaimat, döntsünk! 
 

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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), tartózkodott 1 fő ( Szabó 
Zsolt), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna 
Gábor, Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének  

552/2018. (X.18.)  határozata  
a dunaújvárosi szennyvíztisztító telep DVCSH Kft. általi üzemeltetéséhez 

szükséges döntés meghozataláról 
 

1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír az alábbiakról: 
 
1.1.  A Dunaújvárosi Szennyvíztisztító Szolgáltató Kft. (továbbiakban: DSZSZ Kft.) 

ellen fizetésképtelenség miatt felszámolás elrendelése iránti nemperes eljárás 
van folyamatban. A társaság Nemzeti Adó- és Vámhivatal felé fennálló, 
végrehajtás alá vont lejárt esedékességű tartozása 262.551.878,- Ft. Az 
Önkormányzat felé fennálló lejárt esedékességű vagyonbérleti díj tartozása 
367.288.737,- Ft. 

 
1.2.  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: MEKH) 

átfogó ellenőrzése során megállapította, hogy a DSZSZ Kft. nem rendelkezik a 
Hivatal által kiadott működési engedéllyel szennyvíztisztítási tevékenység 
végzésre, ezért a MEKH a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) 
Korm.rendelet 17. (8) bekezdése alapján Dunaújváros település közműves 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, mint víziközmű szolgáltatás biztosításához 
kapcsolódó szennyvíztisztító telep üzemeltetése tekintetében közérdekű 
üzemeltető kijelölése iránti eljárást indított, majd a DSZSZ Kft.-t eltiltotta az 
engedély nélkül végzett víziközmű-szolgáltatási tevékenységtől és végzésben 
rendelkezett arról, hogy a közérdekű üzemeltető kijelöléséig a DVCSH Kft.-t lássa 
el a víziközmű-szolgáltatási feladatokat. 

 
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése - amennyiben a felszámolás 

jogerősen elrendelésre kerül - kezdeményezi a felszámoló felé a hitelezői igény 
nyilvántartásba vételét, a Kormány felé a DSZSZ Kft. stratégiailag kiemelt 
jelentőségű gazdálkodó szervezetté történő minősítését és ennek érdekében 
felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

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

DVCSH Kft. rendelkezik a MEKH által kiadott víziközmű-szolgáltatói működési 
engedéllyel, mind a közműves ivóvízellátás, mind a közműves 
szennyvízelvezetés -és tisztítás vonatkozásában 2023. június 30-ig, erre és az 
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1.2. pontban foglaltakra tekintettel felhatalmazza polgármestert, hogy egyeztető 
tárgyalást kezdeményezzen a DVCSH Kft. ügyvezetőjével a szennyvíztisztító 
telep üzemeltetésére kötendő bérleti-üzemeltetés szerződésről. 

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

 
34. Javaslat a 0128/1-es helyrajzi számú közterület elnevezésére 

Előadó:  a polgármester 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

Rátérünk a következő napirendi pontra, ez pedig egy helyrajzi szám 
közterületi elnevezéséről szól. Egy névtelen utat Perem utcának fogunk ez 
után nevezni. Perem. Jól mondtam? Tehát még egyszer. Perem utcának 
fogunk majd nevezni.  
 
Aki ezzel egyetért, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

553/2018. (X.18.) határozata 
a 0128/1-es helyrajzi számú közterület elnevezéséről 

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 0128/1-es helyrajzi számú 

külterületi, névtelen utat Perem utcának nevezi el, egyben utasítja a 
polgármestert a határozat közlésére. 

 
        Felelős: - a határozat végrehajtásáért:  
                         a polgármester 
                       - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                         a humán szolgáltatási osztály vezetője 
        Határidő: 2018. október 29. 
  
2.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

közterületek elnevezésével kapcsolatos és szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                  a jegyző 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a főépítészi, építésügyi, és környezetvédelmi osztály vezetője 
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője 

        Határidő: 2018. november 30. 
 

35. Javaslat a TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-
fejlesztések” című projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő 
tanulmány elkészítéséhez forrás biztosítására 
Előadó:  a pénzügyi bizottság elnöke  
               a gazdasági és területfejlesztési bizottság enöke 
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 

 Meghívott:  Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezetője 
 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, ez a TOP-os pályázat környezetvédelmi 
pályázat kapcsán.  
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

554/2018. (X.18.) határozata 
TOP-6.3.3-16 „Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című 

projekt megvalósításához szükséges projekt előkészítő tanulmány 
elkészítéséhez forrás biztosításáról 

 
1.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a TOP-6.3.3-16 

„Városi környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” című Táborállás 
csapadékvíz elvezetése tárgyú projekt megvalósításához szükséges projekt 
előkészítő tanulmányt elkészítteti. 

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

kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) 
rendeletének 5. melléklet 23.3. „TOP PROGRAMOK” dologi kiadások sora 
biztosít fedezetet 3.250.000,- Ft + ÁFA összegben.  

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

Irodaház Kft-t, hogy jelen határozat 1. pontjában szereplő feladat 
vonatkozásában az előkészítési tevékenységhez szükséges feladatokat 
készítse elő, és a szükséges valamennyi intézkedést tegye meg.  
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Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester 
         - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
           a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 

Határidő: 2018. október 31. 
 
4.)  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 

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

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

 
36.  Javaslat a POWER H2020 projekthez követő partnerként való 

csatlakozásra 
Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság enöke 

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

 
Gombos István alpolgármester: 
 

A következő napirendi pont, projekt következő partnerként való 
csatlakozás. 
 
Aki támogatja, kérem, jelezze! 
 

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, Sztankovics László, Tóth Kálmán), nem szavazott 2 fő (Barta 
Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Cserni Béla) – 
elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

555/2018. (X.18.) határozata 
a POWER H2020 projekthez követő partnerként való csatlakozásról 

 
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azon szándékát, hogy 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata követő partnerként 
csatlakozik a POWER H2020 című projekthez. 

 
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a 

határozat mellékletét képező szándéknyilatkozat aláírására és projekt 
kapcsolattartójához történő eljuttatására. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester 
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      - a határozat végrehajtásának előkészítésében való 
                 közreműködésért: 

        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője 
Határidő: 2018. október 26. 

 
(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 
37. Javaslat tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére 

Előadó:  a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke 
               a pénzügyi bizottság elnöke  
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke 
Meghívott:  Nyakacska Zsolt, a DKKA Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 
Gombos István alpolgármester: 
 

És jön a zártról előrehozott, nyílt tárgyalás, ez a kézilabda akadémiával 
kapcsolatos döntés. Barta Endre képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, ha 
rövid szeretnék lenni, akkor csak annyi lenne a kérdés, hogy mennyit még. 
Nagyon vártam a rendkívüli, és nyáron volt egy rendkívüli ülés, amikor is 
kiderültek dolgok ugye a DKKA-ról, akkor Szepesi alpolgármester úr 
kezdeményezett egy olyan összejövetelt, ahol ott vannak az ellenzéki 
pártok képviselői is, hogy mi is legyen a dunaújvárosi sporttal, a 
dunaújvárosi sportágakkal. És itt vagyunk október közepén, nagy 
sajnálatomra ez nem történt meg. És azóta ugye kiment már egyszer 
százmillió forint, és most ott vagyunk újra, hogy újabb negyvenötmillió 
forint. Mondhatom ugye ezt a védekező szöveget, hogy én ennyire 
szeretem a sportot, annyira, én járok meccsekre, meg mondhatom ugye 
ezeket a dolgokat, hogy mi jelenik meg, az teljesen más. Meddig lehet 
még pumpálni ezt a várost? Mennyi, adófizetőknek mennyi pénzére van 
még szükség, hogy itt helyreálljon a rend? Tudjuk-e még? Mert ilyenkor, 
amikor ezt a százmilliót odaadtuk az előző hónapban, akkor arról volt szó, 
hogy akkor ez kész, ennyi, és akkor rendben vannak a dolgok. Olvastam 
az anyagot, láttam, és most újabb negyvenötmillió forint. Akkor azt 
mondtam, hogy ezt a százmilliót rendben, ezt már nem tudom támogatni. 
És ez nem azért van, mert nem szeretném, hogy jó legyen a kézilabda 
csapat, nem azért, hogy nem szeretném, hogy a fiatal gyerekek 
elmenjenek kézilabdázni, hanem egyszerűen azért, mert nincs meg az az 
információ, legalábbis számomra, hogy pontosan hogy áll ez a helyzet. 
Tehát ha most újra odaadjuk ezt a negyvenötmilliót, nem lesz, ahogy a 
következő hónapban majd újra harminc, újra húsz, újra ötven, vagy újra 
száz. Nincs meg az az információnk, hogy az eddigi tagi kölcsönökkel 
kapcsolatban, illetve minden pénz, ami kiment, mennyi jött vissza, hogy 
jött vissza, miért nem jött vissza. Tehát semmi. Nincs egy ilyen rálátásunk 
erre az egészre, egyedül egy dologra van rálátásunk, hogy nincs olyan 
hónap, hogy ne menjen ki húsz, ötven, vagy százmillió forint olyan 
helyekre, ami utána, aztán biztos, hogy nem kapja vissza a város. 
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Mondjuk ki, jelen pillanatban sajnos egyre kevesebb ember jár ki kézilabda 
meccsekre. Az, hogy hogy szerepel egy adott csapat az adott évben, azt 
nem tisztem megítélni, hiszen vannak hullámvölgyek ugye, aztán van az 
EHF Kupa győzelem, ez mindig így volt, meg mindig így is lesz. De jelen 
pillanatban nem lehet látni azt, hogy pontosan mennyibe fog kerülni az a 
dunaújvárosi embereknek, hogy a dunaújvárosi kézilabda úgy működjön, 
hogy az, ahogy szeretnék, illetve hogy az kéne, hogy működjön. Tehát én 
arra kérek most mindenkit, nyilván mindenki szíve szerint fog dönteni, 
hogy akkor most megszavazza-e ezt a negyvenötmilliót vagy nem. De 
egyrészt minél előbb legyen meg az a találkozó, hogy pontosan rálátásunk 
legyen, és itt nem csak a kézilabdáról van szó, hogy pontosan mi is a 
koncepció a dunaújvárosi sportágakkal kapcsolatban. És a másik pedig, 
azért az előzőnél is igaz, hogy zárt ülésen tárgyaltuk, és nagyon örülök, 
hogy ez most nyílt ülésre lett hozva, nézzük már meg azt, hogy melyik az 
a dunaújvárosi sportág, aki az elmúlt években tett azért, hála Istennek, 
vannak, hogy a dunaújvárosi emberek kijárjanak a meccsekre. Hiszen a 
sport, a versenysportnak ez egy nagyon fontos eleme. Amióta vannak a 
TAO-pénzek, amióta van ugye az önkormányzatnak a pumpolási 
lehetősége, nincsenek rákényszerítve sokszor egyesületek, hogy 
kijárjanak. Nemcsak az, hogy elmegy, és buzdítja a csapatot, hanem ezer 
ember ezer forintos jeggyel ugye ott van egymillió forint, most csak egy 
példát mondtam. Jelen pillanatban nem látszódik az, hogy ki az, aki tesz 
azért, hogy igenis kimenjenek az emberek, és ki az, aki nem. Köszönöm 
szépen. 
 

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

Szepesi Attila alpolgármester: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Úgy akartam kezdeni a mondatomat, hogy ritka 
történelmi pillanat, hogy a Jobbikkal is egyetértünk, de hát a végére 
megint elszúrta az egész hozzászólásomat, hogy a TAO-pénzek 
pumpálásáról meg egyebekről beszélt, de a felével maximálisan 
egyetértek, amit az első részben mondott. És így is fogunk tenni a 
jövőben, és az önkormányzat még jobban odafigyel a DKKA 
menedzsmentjére, nem szakmaira. Tehát még mielőtt azt hinné valaki, 
hogy mi polihisztorok vagyunk, és mi értünk a kézilabdához és a 
csapatépítéshez, hogy hogy kell cundert dobni, vagy akármit. Nem. 
Magának a menedzsment működésére. Egyszer egy ilyen kis kopasz 
ember, ilyen körszakálla volt, Vlagyimir Iljicsnek hívták, azt mondta, hogy 
elvtársak, szép, szép a bizalom, de az ellenőrzés. De lehet, hogy mi ezt 
elmulasztottuk az előző menedzsmentnél. De azért az előző 
menedzsmentnek üzenem, gazdasági menedzsmentnek, ne üljön 
nyugodtan, mert utána fogunk menni. És minden pénzt számon fogunk 
rajtuk kérni. Igaza van, képviselő úr, de most nem tehetjük meg, ezt én 
most ígérem önnek, ez az utolsó, amit oda kell adnunk. Hétvégén IHF 
kupameccs van. A lányok múlt héten nyertek Svájcban. Ha most nincs 
pénz, nem tudják kifizetni a nemzetközi ellenőröket, a bírókat, kizárják a 
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csapatot nemcsak az IHF kupából több évre vagy a nemzetközi kupákból, 
hanem a magyar bajnokságból is. Mi most utoljára odaadjuk a pénzt. 
Polgármester úr tárgyalásokat folytatott a sportért felelős 
államtitkársággal, illetve a miniszterelnökséggel, és ígérvényt kaptunk, 
hogy a város minden pénzt visszakap, és a kézilabdát is fogják támogatni. 
Ezt intézzük most, mert hiába szavazzuk mi meg most ezt a 
negyvenvalahánymillió forintot, vagy negyvenöt, vagy negyvenkilenc, nem 
tudom pontosan, forintot, probléma van. Ugyanis a mostani menedzsment, 
amióta új menedzsment van napra készen és hóra készen tájékoztat 
bennünket a DKKA pénzügyi helyzetéről. És a pénzügyi helyzet azt 
mutatja, hogy hiába tettük mi bele a pénzt, de a magyar közgazdasági 
szabályok olyanok, hogy hiába adok én akár adózott eredménybe, akár 
támogatós pénzt, az nem bevétel. És továbbra is veszteséges a cég. És 
mint tulajdonosnak, nekem kötelességem a tőkeszerkezetet is 
helyreállítani, ami most elég csúnya dolgot mutat, több mint százmilliót 
kéne jövő májusban beletenni, amikor ugye elfogadjuk majd a DKKA 
mérlegét. És ezért azon dolgozunk, hogy azok a pénzek, amit esetleg az 
önkormányzat majd kapni fog, és azt továbbadjuk, vagy valami szponzort 
szerzünk, azok bevételként jelentkezzenek a DKKA-nál, hogy az ő 
mérlegszerkezete is rendbe jöjjön. Tehát én elmondtam már, egyetértünk 
önnel, most utoljára ad az önkormányzat pénzt a nagy csapatnak. 
Természetesen az utánpótlást továbbra is támogatja, és kérjük majd a 
DKKA Akadémia akár szakmai, akár gazdasági menedzsmentjét, hogy a 
jövőre vonatkozóan készítsenek el egy olyan programot, hogy kell-e 
nekünk ez a felnőtt csapat. Mert ugye azért akadémia, hogy az utánpótlást 
neveljük, és én maximálisan egyetértek azzal, hogyha az utánpótlást 
akarjuk ösztönözni, akkor kell egy NBI-es csapat. De én úgy gondolom, de 
lehet, hogy ez a magánvéleményem, Magyarországon az első három 
helybe nem tudunk beleszólni. És onnantól kezdve olyan mindegy, hogy 
negyedikek vagy tízedikek vagyunk. De ez az én fűrészporos agyamnak a 
véleménye, tehát nem hivatalos vélemény. És ezt kell felülvizsgálni, hogy 
hogy tudjuk tovább működtetni ezt a csapatot nem ennyi pénzből és nem 
közpénzből. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, alpolgármester úr. Aki a napirendhez még hozzá kívánna 
szólni, most jelezze, kérem tisztelettel. Megadom Tóth Kálmán képviselő 
úrnak. Köszönöm. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Szepesi Alpolgármester Úr! Legyen 
így. Jó? Én azt kívánom, hogy legyen így, mert úgy gondolom, hogy ez az 
előterjesztés úgy, hogy egy levélben megkérem ennyi és ennyi pénzt, én 
azt gondolom, hogy kéne egy fb jegyzőkönyv, kellene hozzá a 
felügyelőbizottságnak meg kellene egy jó pár adat, amire még nagyon 
nagy szükségünk van. Lehet, hogy ön rendelkezik ezzel, én nem 
rendelkezek ezzel. Természetesen támogatom a sportot, csak tényleg 
legyen, hol van az a határ, amikor már elegünk van abból, hogy ez így 
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menjen. Mert ugye nagyon szép volt, nyáron megbeszéltük, szponzort kell 
keresni, támogatót, mert nincsen. Lehet, hogy az lesz a megoldás. De 
legyen így, ahogy ön mondja. Mert az gondolom, az utánpótlást meg kell 
nézni, válogatott kézilabdázóink vannak utánpótlásban. Ott vannak a 
keretben. És azt gondolom, az akadémiánknak akkor van értelme, és 
akkor van ennyi pénzt belerakni az államnak, és TAO-pénz van belőle, ha 
tényleg a felnőtt csapatban megjelenik. Nem akarok példákat mondani a 
labdarúgásról meg egyebekről, de azt gondolom, hogy nagyon fontos, 
hogy ennek ez a lényege. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. És akkor Barta Endre képviselő úré a szó! 
 

Barta Endre képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Így 
ebben a formában, akkor így én is el tudom fogadni, és köszönöm szépen 
a válaszát alpolgármester úrnak. Hozzáteszem, az eredményekben is 
abszolút egyet tudunk érteni, hiszen ha azt a nevet mondom, hogy Buzz 
Aldrin, bizonyára kevesen ismerik, márpedig közvetlen tíz másodperccel 
Armstrong után a Holdra lépett, és mégsem ismerik őt. Úgyhogy abszolút 
valóban abban igaza van, hogy negyedik vagy tízedik, ez teljesen 
mindegy. Köszönöm, de támogatni fogom tudni a javaslatot.  
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönjük, képviselő úr. És akkor 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, Tóth Kálmán), 
nem szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, 
Cserni Béla) – elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 

556/2018. (X.18.) határozata 
tagi kölcsön biztosítására a DKKA Nonprofit Kft. részére  

 
1.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy 45.000.000.- 

Ft, azaz Negyvenötmillió forint összegű tagi kölcsönt nyújt a DKKA-
Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság részére, a gazdasági társaság zavartalan működése érdekében. 

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

kötelezettségvállalást Dunaújváros Megyei Jogú Városi Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről és végrehajtásáról szóló 5/2018. (II. 16.) önkormányzati 
rendelete Általános tartalék sor terhére biztosít azzal, hogy a kölcsön összegét 
2019. november 30-ig köteles az önkormányzat részére visszafizetni. 
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3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. 
pontban foglalt döntést az önkormányzat 2018. évi költségvetése 
módosításakor mindösszesen 45.000.000.- Ft értékben vegye figyelembe, 
egyben felhatalmazza a polgármestert a határozat mellékletét képező 
kölcsönszerződés aláírására, valamint a döntéssel összefüggő 
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

 
Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                 a polgármester  
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért: 
                  a vagyonkezelési osztály vezetője 
               - a költségvetés módosításáért: 
                 a jegyző 
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért: 
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                 a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: - a határozat közlésére: a határozatnak az előkészítő osztályra 
                  érkezésétől számított 8 napon belül 

     - a tagi kölcsönszerződés aláírására: 2018. október 31. 
 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.) 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, a közgyűlés támogatólag lépett fel. Nagy tisztelettel arra 
kérem képviselő-társaimat, hogy nyolc főnek bent kell lennie ahhoz, hogy 
folytatni tudjuk a munkát. Mert akkor és amennyiben, ha a nyolc fő nincs 
meg, akkor kénytelen vagyok leállítani. Persze. Azért nem értem, de hát… 
Ezt minden alkalommal elmondom, nagyon sajnálom, hogy ez… Itt van 
jegyző asszony mellettem, ő világosan meg fogja fogalmazni, hogy 
konkrétan jogilag mire van szükség. 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!  
 

Gombos István alpolgármester: 
 

Figyelmet kérek! 
 
Dr. Sürü Renáta jegyző: 

 
Ezzel nem tudok egyetérteni, ugyanis ez egy megkezdett ülés, ahol a 
határozatképességet polgármester úr megállapította. Az, hogy 
folyamatosan változik, tehát a határozatképességnek a biztosításának 
meg kell lennie az ülés teljes terjedelmében. Amennyiben ez nincs meg, 
akkor fel kell függeszteni az ülés vezetését. Úgyhogy én nagyon kérem, 
hogy alpolgármester úr ezt állítsa helyre, vagy pedig akkor valóban 
rendeljen el szünetet. Köszönöm. 
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Gombos István alpolgármester: 
 
Hát, úgy hogyha… 
 

Dr. Sürü Renáta jegyző: 
 
Ha jönnek-mennek, ne haragudjon, én nem tudok így számolgatni. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Azt látom, tisztelt képviselő úr, így nyolcan vagyunk, tehát folytathatjuk, de 
nagy tisztelettel arra kérem, legyünk egymáshoz méltóságteljesek, 
legyünk türelmesek, bírjuk már ki! És akkor Lőrinczi Konrád képviselő 
úrnak megadom a szót. Lőrinczi Konrád képviselő úré a szó! 
 

Lőrinczi Konrád képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Néhány körzeti 
problémával fordulnék a közgyűléshez, illetve a városüzemeltetési 
osztályhoz. Az egyik az ugyancsak a szemét kérdéshez kapcsolódik, 
méghozzá a kérésem arra vonatkozik, hogy a játszótereken lévő 
szemeteseket üríteni kellene, ez pl. a Duna-parti játszótéren az elmúlt fél 
évben nem sikerült a játszótéri szemeteseket üríteni. És ahogy én a 
Dunanettől a tájékoztatást kaptam, ők úgy értelmezték, hogy a játszótéri 
szemetesek nem tartoznak az ürítendő szemetesek körébe. Én azt 
gondolom, hogy itt van egy félreértés, amit el kellene oszlatni. 
Mindenképpen szükségeltetik az, hogy a városüzemeltetési osztály, 
jómagam, illetve a Dunanett üljünk le egy asztalhoz, és ezt a kérdést 
tegyük tisztába jogilag, hogy ez valóban kinek a pontos feladatkörébe 
tartozik. Úgyhogy az lenne a kérésem a városüzemeltetési osztály felé, 
hogy akkor a Dunanettel hozzunk össze egy találkozót, és akkor ezt a 
kérdést tegyük tisztába. Ugyanis az valóban tarthatatlan állapot, hogy a 
játszótereken a szemeteseket, legalábbis ezen a konkrét játszótéren a 
szemetesek ürítése nem történik meg. A másik, ugyancsak hosszú idő 
alatt megoldatlan probléma, sokszor fordultam már mind a DVG-hez, mind 
a hivatalhoz ez ügyben, és a mai napig megoldatlan, méghozzá a Felső 
Duna-parti sétányon lévő padoknak a javítása. Itt is van egy hatásköri 
probléma. Korábban a Partvédelmi Vállalat javította az ő területe alá 
tartozó szemeteseket, ez Gombos alpolgármester úr is ugyanazon a 
sávon, tehát a Felső Duna-parti területen képviselő, lehet, hogy nála is 
esetleg ez probléma. Tehát a lényeg az, hogy a Partvédelmi Vállalat 
javította korábban ezeket a padokat, aztán a Partvédelmi Vállalat 
feladatköreit átvette a DVG, így most van egy vitás helyzet, hogy a 
padokat ki az, akinek javíttatnia kell. Ugye a Partvédelmi Vállalat 
feladatkörei jelentősen leszűkültek. Most én úgy értelmezem, hogy 
elviekben a DVG-től kellene a hivatalnak ezeket megrendelnie, ráadásul 
pont a Felső Duna-parti területen zajlott egy közművesítés, felújítás, 
csatornafektetés, amely megkezdése után ezeknek a padoknak az 
állapota leromlott. Most nem tudom, hogy leszerelték. Annyi biztos, hogy 
azóta a padoknak egy jó része nem működőképes, hiányoznak az 
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ülőfelületek és háttámlák ezen a területen. Többször megkerestem ez 
ügyben a hivatalt. Jó lenne itt is tiszta vizet önteni a pohárba, úgyhogy az 
lenne a kérésem, hogy a hivatal, a DVG meg jómagam részvételével 
hozzunk össze egy találkozót, és tegyük tisztába ennek a kérdésnek a jogi 
helyzetét is. Másik kérésem lenne, hogy a Római városrészi parkoló 
tanulmánytervéhez kérném azt a hivataltól, hogy tartsunk egy helyszíni 
bejárást, mert az én részvételemmel legalábbis ez még nem történt meg. 
Tehát hogyha folyamatban van a tervezés, akkor jó lenne, hogyha – a 
közgyűlési tájékoztató alapján folyamatban van –, e szerint pedig 
szeretnék én is a bejáráson részt venni. Köszönöm szépen a szót. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, képviselő úr. Tóth Kálmán képviselő úré a szó. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Én egy pár problémát szeretnék 
fölvetni. Az egyik az lenne, hogy a Római városrészben kialakul majd egy 
ivókút, és szeretném, hogyha egy játszóterünkön is lehetne egy ivókút az 
újtelepi iskolánál. Nagyon-nagyon fontos dolog lenne, oda kerüljön, mert 
az iskola üzemeltetését nem tudjuk, hogy ki fogja majd végezni. A másik 
pedig, amit szeretnék kérni mindenféleképpen, a Szabadság út mögötti 
erdőrésznek a kitakarítását, mert nagyon rossz állapotban van, ami ott 
hátul van. Tele van szeméttel. És a városüzemeltetéstől pedig szeretnék 
kérni egy időpontot, hogy be tudjuk járni a Béke városrész és a Bem és az 
Árpád utca környékét egy délelőtti időpontban, ha lehetséges lenne, egy 
bejárást tartsunk az ott lévő problémák megbeszélésére. Köszönöm. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, tisztelt képviselő úr. Azt gondolom, hogy más játszóterek is 
igényt tarthatnának ezekre az ivó kutakra. Én azt javaslom, hogy a tíz 
választókerületben a képviselők tudják össze a kis buksijaikat, és 
beszéljék meg, egyeztessék azt, hogy melyik területeken, melyik 
költségvetésből milyen lehetséges megoldások kivitelezésére van mód. 
Mert az elképesztő, hogy a tíz választókerületből vannak olyan 
választókerületek, ahol még a húszmillió forint felhasználására sem 
kerülhetett sor pénzhiányra való hivatkozással. Ugyanakkor más körzetek 
számos beruházással, fejlesztéssel bírnak, ami egyébként helyes, csak a 
helyes arányokat kellene megtalálni. Mert mi mindannyian a körzeteinket, 
az ott élők igényeit, és az ott élőket szolgáljuk. Tehát ez számomra, 
számunkra mindenképp fontos. Nyilván én magam, aki korábban nem 
tettem, most megteszem. Lőrinczi Konrád képviselő-társamhoz hasonlóan 
felsorolással fogok élni, amit egyébként írásban is meg fogok erősíteni. 
Hiszen vannak olyan munkák, amelyeket már be kellett volna fejezni az év 
során, tavasszal. Tehát mondom azt, hogy májustól egészen decemberig 
rengeteg olyan munka van, ami befejezésre vagy megoldásra vár. És 
akkor megadom a szót Hingyi László képviselő-társamnak! Köszönöm. 
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Hingyi László képviselő: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Csak hogy 
tovább, az előző képviselő-társamhoz szeretnék igazodni én is. 
Tulajdonképpen elkezdődik a lombhullás időszak, és több lakónegyedből 
jelezték, a Béke városrészben a Tavasz utca 36. sarkánál szinte ránőtt 
már a házra a bozót, szeretnék, hogyha ezt visszavágnák. Ugyanis egy 
patkányfészek alakult ki, de hát ezt tudjuk, ez minden körzetben így van 
az egész városban. Ezzel is talán szeretnénk biztosítani azt, hogy ott a 
zöld övezetet visszanyírnák, és ugyanúgy a Szabadság út, Tavasz utca 
páros oldalán lévő udvarban is kérik ezeknek a bozótoknak a 
visszavágását. Ugye tavaly is elkezdték, illetve a Tavasz utcában most 
csinálják a járdát, szóltak, hogy a fák szintén fejmagasság alá nőttek, tehát 
ezeknek a visszavágását is kérik. Illetve szeretném még kérni a Tavasz 
utca páros oldala mögött, ott a lejtő felőli részen, ahol elég sok gyalogos 
közlekedés van, lámpatestek kihelyezését. Ezt, azt hiszem, már bejáráson 
voltunk tavaly a városüzemeltetési osztállyal, akkor le is fényképezték, 
felmérték. Szeretném, hogyha ebben elmozdulásra kerülne sor. Két 
lakossági bejelentésem érkezett, Óvárosban a Viola utca 1. és a Vadvirág 
utca 2., ez egy szomszédos ház egymásra, állítólag rokonok is egymással, 
nem tudom, hogy ott élnek-e. Ezek azt mutatják, hogy nem. Nagyon el van 
gazosodva a telek, szinte méter magasságúak, és a telefonáló hölgy 
jelezte, hogy beteg, asztmás beteg, és fullad, kéri a segítségemet, illetve a 
város segítségét, hogy a tulajdonosokat valamilyen módon tudják 
értesíteni, hogy a telekre bejussanak, vagy felszólítani, hogy nyírják meg, 
azt az állapotot ott megszüntetni. Szintén szeretném, ezt már kértem az év 
folyamán, az Üdülő soron a tóval párhuzamosan ugye vannak ezek a 
nyárfák, annak a kivágását. Mert most jön az az időszak, ott már lettek 
ültetve új fák, mindig felhívnak, hogy mi lesz, Hingyi úr ezekkel a fákkal, 
szeretnék a jövő évben ezek a termékeit nem az ő földjükre vinné be a 
szél, és a virágot meg a kerti termést nekik az befolyásolná, hogy az 
hálózza tele. Illetve szintén kértem, és gondolom, erre megint most lesz 
lehetőség, a Szabadság úti garázssoron a régi garázsok mögött van egy 
nagyon nagy fa, kb. ilyen tizenöt méteres, balesetveszélyesnek tartják. Az 
ott lakó garázstulajdonosok szóltak, hogy szeretnék, hogyha ezt az ősz 
folyamán eltávolítanák onnan. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm, tisztelt képviselő úr. Nyilvánvaló, a városüzemeltetési osztály, 
illetve osztályvezető úr, ezen lejegyzések alapján a tájékoztató meg fogja 
adni önöknek. És ahogy ígértem, néhány gondolat erejéig én magam is 
szeretném elmondani azokat a hiányosságokat, amelyeket szabadságom 
távolléte ideje alatt, ami kicsit hosszabbra sikeredett, nem igazán sikerült 
megoldani annak ellenére sem, hogy májusi határidők vannak a 
befejezést, befejezéseket illetően, illetve majd jelzem, hogy melyik 
dátumok szerepelnek még közvetlenül a nálam lévő feljegyzések alapján. 
Kezdeném azzal, hogy a József Attila út ütemezett parkoló, illetve járda 
építése az most a költségvetésre való hivatkozással nem valósulhat meg, 
amit én el tudok ugyan fogadni, de nehezen tudok megérteni akkor, 
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amikor közben azt látom, hogy a város több területén egyébként helyesen 
járdafelújítások, parkoló építések zajlanak. Nagyon fontosnak tartom, hogy 
minden városrészben jelenjen meg az a modernkori szellemiség, amit a 
Modern Városok Program keretében kínálunk. De azt nehezen tudom 
elviselni, hogy egyes feladatok megrendelését követően egyes feladatok 
nem kerülnek, nem kerülhetnek valami oknál fogva kivitelezésre az 
említett időpontok figyelembevételével. Felsorolnék néhányat. Parkolók, 
gyalogátkelők felfestése, melyek a megrendelés alapján szerződésekkel 
ellátva a mai napig nem készülhettek el. Korábbi régi dédelgetett álmom 
az Osztrava tériek parkoló hiánya. Hasonlóképpen szeretnék megoldani 
ennek a lehetőségét, mint ahogy a Jászai Mari téren a valamikori játszótér 
felé akár egy egyszerű kivitelezésben is megoldást látnak éppen amiatt, 
hogy borzasztó telítettek a városrészek, beleértve a Barátság városrészt, 
illetve ezeket a területeket. Tehát az Osztrava tér. Sztankovics András 
lakóházi képviselő kapcsán az osztályra került az az igény, amelyet én 
személyesen továbbítottam, ez pedig a Gagarin tér és Dunasor 1-11. 
közötti útszakasz az Aranyalma Óvoda irányába, ahol szintén akár egy 
ideiglenes megoldással, de parkolási lehetőséget kérnek. A gyalogátkelők 
felfestése mindig kardinális kérdés. Különös tekintettel ott, és arra a 
területre igaz, ahol egyébként beteg embereket kerekesszékkel, vagy 
éppen járókerettel, mankóval közlekedve látunk, láthatunk, ez pedig nem 
más, mint a Dunasor 15. előtti gyalogátkelőhely, annak megközelítésének 
lehetősége, amely a Lidl irányába tolódik. De mondhatnám az Építők útja, 
Május 1. utca. Mondhatnám a Velinszky - Barátság úti kereszteződést, 
ahol szintén láthatatlan állapotban vannak a gyalogátkelők. Azonnali 
megoldást igényelnek, hiszen balesetveszélyes. Nagyon sokan idős 
emberek többen közelítik meg a Lidl-t ennek a balesetveszélynek kitéve. A 
járdafelújítások kapcsán a Vasmű út, Ady Endre út buszöböl felújítása 
elodázhatatlan, néhány bokatörés jellemzésével tudnám leegyszerűsíteni 
a történetet. Mint ahogy a Vasmű Klub, tehát a Barátság városrész, 
Vasmű Klub előtti járdaszakaszt érdemes gyalogosan néhány embernek, 
akár összekapaszkodva is elmenni arra, és ott közlekedni. Képzeljék el 
ugyanezt a szituációt kerekesszékkel, tolókocsival, vagy éppen mankóval. 
Az úthibák a Panoráma úton 2018. márciusi befejezéssel. Panoráma úti. 
Barátság út 3. előtti úthiba, 2018. október 15. Éppen letelt, ha nem 
tévedek. De mondhatnám az Osztrava tér 4. előtt két helyen történő 
megsüllyedést, az Eszperantó út 11. előtt pedig a vízelnyelő 
megsüllyedése szintén október 15-ei határidővel. Sajnálatos módon nem 
tudom, én némiképp talán értek hozzá, hadd dicsekedjem ezzel, ismerem 
a villáskulcsot. A villáskulcs esetében kb. kettő perc míg kettő darab 
csavaranyát meglazítok, ha hiszik, ha nem, a Jászai Mari tér 
mozgáskorlátozott tábláját a mai napig nem sikerült levenni. Kodály Zoltán 
úton egy „Elsőbbségadás kötelező!” táblára van szükség, és osztályvezető 
úrral személyes egyeztetés alapján remélem, hogy van, volt előrelépés, ez 
a Zecher téri virágtartók problémája. Sajnos más városrészekben is 
előforduló gond, hogy gátlástalanul felállnak parkolás céljából a járdákra, 
járdaszegélyekre, ezzel eltorlaszolva a közlekedők előli lehetőséget. 
Padokat nagyon régóta kérem. Örömmel tapasztalom, nem tudom ugyan 
megmutatni, azt nem nyomtattam ki, de legközelebb szívesen megteszem. 
Vannak olyan területek, ahol lépcsőházanként új padokat látunk, 
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láthatunk, amelynek személy szerint én magam is művészemberként 
kifejezetten örülök. De azt nehezen tudom tolerálni, és nagyon nehezen 
tudom elfogadni, hogy az évek óta ígért járdafelújítások kapcsán 
megigényelt kézi szemetesek és padok nem kerültek ki az adott 
területekre. Mint ahogy ígéretet kaptam osztályvezető úrtól arra is, hogy a 
Panoráma úti járdasor mentén hasonlóképpen járunk el. Osztályvezető úr 
azzal biztatott, hogy ne aggódjak, a régi padokat kicserélve már az új 
padok tetszelegnek, tetszeleghetnek, és ott pihenhetnek meg az arra járó 
idősebb vásárlók vagy éppen arra járó személyek. Nagyon szomorúan 
mondom ezeket a dolgokat, hiszen én, valóban osztályvezető úr meg tudja 
erősíteni, mindig írásban adtam le, de igazándiból nem kaptam 
nyomatékot arra, hogy az általam kért, vagy általam felsorolt lehetőségek 
megvalósulhassanak. Padok kapcsán szóba került a Panoráma út, több 
mint egy éves ígéret. Ha hiszik, ha nem, a Dunasoron, a Barátság 
városrészben és a Barátság úton szinte alig van pad, egyébként a város 
legidősebb városrészéről beszélünk, ahol kettő szociális intézmény 
működik. Tehát én azt gondolom, hogy joggal várható el az ott élő 
emberek vagy az otthonokban élők számára, hogy megfelelő 
környezetben, normális körülmények között üljenek le egy-egy séta 
kapcsán. Elég, ha csak a Dunasoron, a szociális otthon mögött, ha valaki 
közlekedik ugyan a szocreál időszakból származó kettő vagy három, talán 
három darab pad olyan mélységben van, amire egyébként én magam sem 
tudnék leülni, tehát egy egészséges embernek is gondot okoz. Sokszor 
jeleztem ezt a problémát. Nagyon sokan a szociális intézményből ott 
próbálnak megpihenni, nehezen. Aztán a padok tekintetében a belváros, 
amit említettem, az Ady, József Attila és Babits, valamint a kis Vasmű út, 
Gagarin tér és Kodály Zoltán. Azt hiszem, nagy vonalakban igyekeztem 
mindent összefoglalni. Elnézést, hogy az átlagosnál egy kicsit hosszabbra 
nyúlt, de még egyszer mondom, szerettem volna a jelenlévőkkel ezeket a 
sajnálatos problémákat megosztani. Azt csak zárójelben jegyzem meg, 
hogy egy év után sikerült hathatós intézkedés mellett egy takarítást 
elrendelni az 1. választókerületben, ugye a Barátság városrészben, 
Panoráma úton és a Gagarin tér – Kodály Zoltán utca környékén. Nagy 
tisztelettel köszönöm. Kedves egészség! Rátüsszentett osztályvezető úr, 
igazat is adott nekem. Tóth Kálmán képviselő úré a szó! Köszönöm. 

 
Tóth Kálmán képviselő: 

 
Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Képviselő-társaim! Irigylem 
alpolgármester urat, megmondom őszintén, önnek határidei vannak, hogy 
mikorra fogják megcsinálni. Hát, én négy év alatt kérek dolgokat, és 
határidőt én még soha nem kaptam, hogy elkészül valamikor. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Hiba, képviselő úr, hiba. 
 

Tóth Kálmán képviselő: 
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Hát, ezt én is így érzem, úgyhogy legyen büszke magára, hogy magának 
már van határideje, hogy valamit elkészítenek, mert én padokat már nem 
is merem felsorolni, hogy hol szeretném. Azért kértem azt, hogy járjuk be 
még egyszer a körzetemet, és akkor előveszem a három évvel ezelőtt kért 
dolgaimat, hátha egyszer el fog készülni. És én szívből örülök annak, hogy 
a városunk szépül. Vannak olyan utcáink, amik felújulnak, és nagy 
örömömre szolgál. Tényleg. Tudom azt, hogy vannak területek, amik 
kiemeltek. Az én körzetem azért nem kiemelt ebben az évben, mert a 
Venyimi utat megcsináltuk. Ez a válasz. El tudom fogadni természetesen, 
de nem értek vele egyet. Köszönöm szépen. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Köszönöm. Nyilván nem nyugtatja meg, hogy nálam meg semmit. Ugye 
ebben egyetértünk? Képviselő úr! Utalást tettem a költségekre. Nézze 
meg azt a költségvetési keretet, és nézze meg azt a költségvetési keretet, 
amit egyébként a másik kilenc körzetben képviselő-társaim felhasználtak, 
vagy felhasználhatnak. Tehát önnek véleményem szerint anélkül, hogy 
személyeskednék, félre ne értse, sokat közlekedem arra, és higgye el, 
nagyon örülök neki, de a tíz választókerületből az ön körzete az, amelyik 
nem panaszkodhat. Olyan költségvetési beruházással olyan dolgokat 
sikerült megoldania az elmúlt években, amit másnak nem. Más húszmilliós 
költségvetéssel, korábban tízmilliós költségvetéssel gazdálkodott, vagy 
garázdálkodott. Tehát nem egy személyes vitát szeretnék e tekintetben 
lefolytatni, nagyon korrektül azt javasoltam, hogy üljünk le akár a tíz 
választókerület képviselői, és beszéljük meg együtt, ütemezzük együtt 
azokat az egyébként kardinális feladat ellátásokat, amelyeket mi 
szükségesnek látunk a lakók bejelentései alapján. Ennél korrektebb 
javaslatot nem tudok tenni. Azt hiszem, hogy ebben maximálisan egyet 
kell, hogy értsünk. Látom, bólogat, megtisztelő mindez. Úgyhogy 
köszönöm. Amíg a technika kivonul, én azt gondolom, további 
hozzászólás hiányában. Illetve elnézést kérek, a monitoron én nem látok 
oda föl, de köszönöm a jelzést. Osztályvezető úrnak megadom a szót, 
hasznos információk birtokában van, úgyhogy néhány okos tanácsot fog itt 
mondani. 
 

Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztályvezető: 
 
Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem szoktam 
megszólalni, mert ugye rengeteg feladatunk van, amit a városüzemeltetés 
megpróbál elvégezni ezeket a dolgokat. Egy olyan, illetve két olyan 
dologra szeretnék reflektálni. Az egyik az, hogy a Mészáros úr rakja a 
DVG Zrt. zöldfelületével kapcsolatos, kb. egy héttel ezelőtt lenyilatkozta a 
rádió, tévében, hogy türelmet kér a lakosságtól a bokroknak a 
metszésével kapcsolatban, mert ugye az időjárás olyan amilyen. Ennek 
következtében egy újabb fűnyírást kellett neki elvégeznie a városban, ami 
még most is folyik. Illetve azt is tudjuk, hogy a közterületen lehullott levelet 
szintén ugye ezekkel a gépekkel fogják összeszedni, és jelezte, jelenleg 
kapacitás hiányában csak tényleg oda tud szaladni olyan bokroknak, 
fáknak a megmetszésére, a rendelkezésére álló dolgozókkal, ami tényleg 
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balesetveszélyes, kidől, vagy egyéb dolgot, és türelmet kért a sajtón 
keresztül a lakóktól. Tehát én is kérném ezt a türelmet. Mi mindig 
próbálunk odamenni, és tényleg amikor veszélyes vagy olyan extra dolog 
van, akkor külön kihangsúlyozva megkérjük a DVG-nek ezt a csapatát, 
hogy végezze el azt a feladatot. És főleg a baleset, tehát ha egy fakidőlés 
vagy egyéb ilyen dolgokkal. Azonkívül azt szeretném még jelezni, hogy 
ugye a Római városrészben, illetve a belvárosban tanulmányterv készül. 
Ez annyit jelent, hogy jelen pillanatban azt határozzuk meg, hogy ezekben 
a városrészekben az építési, a közlekedési és egyéb szabályok alapján 
hová lehet parkolót építeni. Tehát ez azt jelenti, hogy egy szakmai 
egyeztetés folyik, és jelen pillanatban nem a lakossági igénynek a 
dolgaival, és ezt a tervet természetesen, ami elkészült rendelkezésére 
fogjuk bocsátani a képviselő úrnak. Amennyiben be szeretné járni, hogy 
miért oda, miért nem, egyéb. Tehát itt azokat a szempontokat vette az a 
csapat, aki csinálta, figyelembe, hogy azon a városrészen belül, azon a 
körön belül a jogszabályoknak megfelelően hová lehet parkolókat építeni, 
és ez még nem arról szól, hogy akkor mely területek azok, amik a 
fejlesztésekben lesznek, de ez természetesen a ’19. évi költségvetéshez 
meg a ’20. évi költségvetéshez egy olyan támpont, ami természetes, és 
amennyiben ezt a bejárást ugye kérte a képviselő úr, akkor állunk 
rendelkezésére. De mondom, hogy ez egy lehetőség, amiből a szűkös 
keretek között majd válogatni kell. Alpolgármester úrral pedig ugye napi 
kapcsolatban voltunk ebben a dologban. Én itt kérném szépen a DVG 
jelenlévő képviselőjét, hogy ezek a dolgok megrendelésre kerültek, 
kérnénk szépen a kapacitás miatt, már csak azért is, mert ugye a 
felfestést, azt mindenki tapasztalja, a városban megy a felfestésnek a 
dolga, de bármikor bejöhet a rossz idő, esős idő,stb., minden, ami ezt 
megakadályozza. A fő közlekedési utakon ott vagyunk, ott vannak, ezek a 
megrendelések tényleg májusban elmentek, valami oknál fogva ezek nem 
jöttek létre, és elnézést kérünk, azon leszünk, hogy ezek még az adott 
évben meglegyenek. Én gondolom, ahogy bólogat az Edmond úr, Gergő 
Edmond úr, meglesz, és nagyon szépen köszönöm. És én igyekszem 
csendben háttérben megoldani ezeket a problémákat, és nem a tévé előtt 
nyilatkozni ebben a dologban, és remélem, hogy azért a város fejlődik 
ezen a téren. Lett volna a szeméthez is hozzászólásom, mert óriási 
rálátásom van, de nem akarom továbbfeszíteni a dolgokat. Köszönöm 
szépen a szót. 
 

Gombos István alpolgármester: 
 
Tisztelt Osztályvezető Úr! Megmondom őszintén, valószínű, a bevezető 
gondolataimat azzal kellett volna kezdeni, hogy köszönjük így év vége felé 
a városüzemeltetési osztály és munkatársainak munkáját, mint ahogy 
köszönjük a DVG Zrt. munkáját is. Azt látjuk, hogy hihetetlen nagy 
erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy a város lakossága 
megelégedettségről tudjon beszámolni, vagy tudjunk a városlakók 
szemébe nézni. Tehát ezt a munkát én köszönöm. Köszönöm azt, hogy 
valóban megerősítést nyer az ön által elmondott mondatok alapján is, 
hogy ad hoc helyzetekben sok esetben végeznek el olyan munkát, ami 
valóban vis major helyzetet igényel, azonnali intézkedést, és ezeket is 



101 

 

rendre megteszik a DVG Zrt. munkatársaival karöltve. Itt alapvetően az 
egyik, Iván Laci képviselő-társam ugyan nincs bent, többet tudna arról 
mesélni, hogy sajnálatos módon a közmunka program kapcsán nagyon 
kevés ember áll ma rendelkezésre. Az szoktuk mondani, minden rosszban 
van valami jó, ez fordítva is igaz, de azok, akik ma közmunkából kiestek, 
nagy valószínűség szerint Dunaújvárosban is munkalehetőséghez jutottak, 
és ez mindenképp egy pozitív felfogás, egy pozitív gondolkodás és egy 
tevőleges cselekmény. Én azt hiszem, mi, képviselők mindannyian 
egyformán, együtt, egymásért, a városért dolgozunk, a városlakókért 
dolgozunk, beleértve a kiszolgáló egységeket, ugye a városüzemeltetési 
osztályt vagy épp a DVG Zrt. szakterületén dolgozó minden egyes 
szakembert. Tehát ezért valóban ezzel kellett volna kezdenem, 
köszönettel tartozunk. Nyilván egyéni problémáink, igényeink vannak, 
ezeket nem mi találjuk ki, a városlakóktól kapjuk információként, és mi 
nekik kívánunk megfelelni. Köszönöm szépen, és amennyiben nincs 
további hozzászólás, 5 perc szünetet rendelek el. És egy napirend van. A 
nyílt ülést berekesztem, és a zárt ülést 5 perc múlva megnyitom. 
Köszönöm szépen. 
 
 

 
 

K.m.f. 
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