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Készült: Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  2018.
november 15-ei nyílt üléséről

Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

1. Besztercei Zsolt képviselő

Tanácskozási joggal állandó meghívottak közül megjelent:

Szepesi Attila gazdasági és stratégiai alpolgármester
Dr. Sürü Renáta jegyző
Dr. Molnár Attila aljegyző
Pintér Tamás országgyűlési képviselő
Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztály osztályvezetője
Dr. Petánszki Lajos jogi és közgyűlési osztály osztályvezetője
Petrovickijné  dr.  Angerer
Ildikó

környezetvédelmi vezető ügyintéző

Nagyidai Napsugár településrendezési ügyintéző
Markóth Béla városüzemeltetési és beruházási osztály 

osztályvezetője
Nyáradi Anna településfejlesztési és üzemeltetési ügyintéző
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
Németh Tünde sajtószóvivő
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Mádai Balázs DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
Gergő Edmond DVG Zrt. operatív igazgatója

A napirendekhez meghívottak közül megjelent:

Árgyelán Anikó díjazott
Halász Balogh Adrienn díjazott
Bölcskei Anna ESZI intézményvezetője
Farkasné Vörös Magdolna GESZ igazgatója
Gyenes Józsefné Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője
Kleinné Németh Judit Egészségmegőrzési Központ igazgatója
Sági Péter DV N Zrt. vezérigazgatója
Téglás Zoltán Vasmű u. 41. Irodaház Kft. képviseletében
Varga Anna Éva BID igazgatója
Farkas Lajos Intercisa Múzeum igazgatója
Csadi Zoltán BKMH igazgatóhelyettese
Koszi Ferenc DFVE elnöke
Kiss András Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.

ügyvezetője
Kissné Fekete Éva Útkeresés Segítő Szolgálat intézményvezetője
Tóth Éva József Attila Könyvtár igazgatója
Posch Ferencné Szent  Pantaleon Kórház-Rendelőintézet  gazdasági

igazgtója
Kardos Gábor Amitis Kft. igazgatója
Tomanóczy Tibor DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. ügyvezetője

Cserna  Gábor  polgármester  köszöntötte  a  testületi  tagokat  és  a  nyílt  ülést
megnyitotta.

Megállapította,  hogy  a  15  képviselő  közül  megjelent  14  fő,  így  a  testület
határozatképes.

Cserna Gábor polgármester:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Képviselő-társaim! Tisztelt Vendége-
ink!  Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlésének novemberi  rendes
ülését megnyitom, és átadom a szót Németh Tünde sajtószóvivő asszony-
nak.

Németh Tünde sajtószóvivő:

Dunaújváros Önkormányzatának nevében, tisztelettel köszöntöm Cserna
Gábor polgármester urat, a képviselő-testületet, meghívott  vendégeinket
és a sajtó képviselőit.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  minden  évben „Szociális
Munkáért  –  Dunaújváros”  díjat  adományoz, mely díj azon személynek
adható, aki Dunaújvárosban a szociális munka területén kiemelkedő
tevékenységet fejtett ki a lakosság szolgálatában, valamint  a közéleti
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munkában. Dunaújváros Közgyűlése az idei évben a „Szociális Munkáért
–  Dunaújváros”  díjat  Árgyelán  Anikó  családsegítő  és  Halász-Balogh
Adrienn Judit terápiás segítő részére adományozza.

Kérem, tapsolják meg a díjazottakat!
Kérem, hallgassák meg a díjazottak méltatását!

Árgyelán  Anikó 1996.  április  elsején  pályakezdőként  állt  munkába  a
Dunaújvárosi  Családsegítő  Szolgálatnál,  és  azóta  is  folyamatosan  a
Szolgálat aktív dolgozója. Akkor szociálpolitikusként dolgozott, nem sokkal
később országos szinten az elsők között  végezte el  a szociális  munka
szakot. A szakvizsga letétele után nemcsak az ügyfelek körében, hanem
az  egész  város  vonatkozásában  kamatoztatta  tudását.  Pályázatíró
tanfolyam elvégzését követően rögtön több pályázatot nyert a Szolgálat,
melyeket  meg  is  valósítottak.  Árgyelán  Anikó  nagy  szerepet  játszott
abban,  hogy  Dunaújvárosban  a  Családsegítés  elterjedt,  népszerű
szolgáltatássá  vált.  Anikó  az  évek  során  számtalan  szociális  munkás
hallgatót képez tereptanárként, akik közül többen jelenleg is a Szolgálat
dolgozói. Több csoportfoglalkozást is szervezett és bonyolított le, például
filmklub  csellengő  fiataloknak,  kreatív  gyerekcsoportok  ünnepekhez,
évszakokhoz igazodva,  nyári  gyermek napközi  tábor.  A  helyi  cégekkel,
vállalkozókkal  elindította  együttműködő  kapcsolatát  az  intézménynek,
melyek révén a Szolgálat különböző támogatásokhoz jut. A városi szintű
„Játékfesztivál”  rendezvény 18 éves múltra tekint  vissza,  melynek 2009
óta  Anikó  az  egyik  oszlopos  szervezője.  A  Szolgálat  programjaihoz,  a
dunaújvárosi iskolákkal együttműködve, önkénteseket toboroz, koordinál.
Évek  óta  karácsony  előtt  az  Élelmiszerbank  által  hirdetett  gyűjtésre
sikeresen pályázik. Ennek köszönhetően a dunaújvárosi ügyfelek ünnepét
teszi  szebbé  a  nagy  mennyiségű  élelmiszeradománnyal.  Személyisége
mindig  higgadtságot,  bölcsességet  és  empátiát  sugároz,  munkáját
hivatásnak  tekinti,  mindig  megtalálja  a  családokkal  a  közös  hangot.
Dunaújváros  Közgyűlése  a  példaértékű  és  kiemelkedő  szakmai
tevékenységének elismeréseként  a  „Szociális  Munkáért  –  Dunaújváros”
díjat Árgyelán Anikó családsegítő részére adományozza. Kérem, vegye át
az elismerést polgármester úrtól!

Cserna Gábor polgármester átadta Árgyelán Anikó részére a díjat. 

Németh Tünde sajtószóvivő:

Halász-Balogh  Adrienn  Judit terápiás  segítő  2007.  július  2-től  kezdte
munkáját  a  Magyar  Mentőszolgálat  Alapítvány  daruszentmiklósi
szenvedélybetegeket  ellátó  intézményénél,  majd  az  újonnan  megnyíló
intézmény, a Dunaújváros, Papírgyár út 11. szám alatti integrált intézmény
dolgozója lett, amely 2009 augusztusától kezdte meg működését. Adrienn
a szenvedélybetegek nappali intézményénél, mint terápiás segítő végzi a
munkáját.  Szaktudását  hasznosítva  a  többi  dolgozóval  és  ellátottal,
lakóval együttműködve a kezdeti nehézségeket „átvészelve” segítette az
alapítvány  munkáját,  és  nőtt  fel  a  feladathoz  az  intézménnyel  együtt.
2015-től  az  újonnan  megnyílt  Fidelis  &  Altus  Szociális  Szolgáltató



4

Nonprofit  Kft.  szenvedélybetegek  nappali  intézményében  folytatta
munkáját.  Gyakorlatias  gondolkodása,  az  egyének,  csoportok,  sok
esetben  családok,  közösségek  problémáinak  szem  előtt  tartása,  azok
megoldásának segítése érdekében végzett munkája sok fedél nélkül élő
ember integrálását segítette elő. A szenvedélybetegek ellátása jóval több,
mint  munka.  Szolgálat,  a  szó  legnemesebb  értelmében.  Belső  tartást,
hivatástudatot,  áldozatkészséget,  önfeláldozást  kíván.  Hivatását  a
kezdetektől nagy szakmai alázattal, hozzáértéssel gyakorolja. Több ízben
írásbeli  dicsérettel,  oklevéllel  is  jutalmazták  munkáját.  Dunaújváros
Közgyűlése  a  példaértékű  és  elhivatott  szakmai  tevékenységének
elismeréseként a „Szociális Munkáért – Dunaújváros” díjat tehát Halász-
Balogh Adrienn Judit terápiás segítő részére adományozza. Kérem, vegye
át az elismerést!

Cserna Gábor polgármester átadta Halász-Balogh Adrienn Judit részére a díjat. 

Németh Tünde sajtószóvivő:

A díjátadást követően egy ünnepélyes pezsgős koccintásra invitálom meg
önöket  a  közgyűlési  terem  előtti  aulába,  ahol  pohárköszöntőt  Lőrinczi
Konrád,  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  elnöke  mond.
Kérem, fáradjanak tehát az aulába!

Szünet
Szünet után:

Cserna Gábor polgármester:

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Rátérünk a közgyűlési munkának a napiren-
dekkel összefüggő részére. Még egyszer tisztelettel köszöntöm képviselő-
társaimat. Tisztelettel köszöntöm a közgyűlést nyomon követő tisztelt du-
naújvárosi  polgárokat.  Üdvözlöm Pintér  Tamás országgyűlési  képviselő
urat. Mindenekelőtt nagy tisztelettel köszöntöm Koszi Ferenc urat, és álta-
la  a vízilabda csapat  valamennyi  tagjának őszinte tiszteletemet,  kérem,
hogy és gratulációmat adja át. Ugye Dunaújváros vízilabda csapata, női
vízilabda csapata  a  hétvégén az  orosz  Kirishi  csapata  ellen győzelmet
aratva ugye a legmagasabb, a vízilabdában, kézilabdában, fociban, labda-
játékokban az ún. Szuper Kupa elnyerésével gyakorlatilag a világ legerő-
sebb, legnagyobb, legsikeresebb női vízilabda csapata a miénk. És ehhez,
ha elkészül, és egy felújított uszoda fog rendelkezésre állni jövő évtől, ak-
kor azt hiszem, hogy ezek az eredmények a továbbiakban is biztosítottak.
Úgyhogy Dunaújváros Önkormányzata nevében, saját magam nevében is
őszinte szívvel gratulálok, és további eredményes munkát kívánok. Ráté-
rünk a napirendi pontok elfogadására. Megállapítom, hogy az ülés határo-
zatképes.  Besztercei  Zsolt  képviselő úr  igazoltan van távol.  Indítványo-
zom, hogy a közgyűlés kettő napirendet sürgősségi indítvánnyal vegyen
fel, mégpedig a nyílt ülés végén. Az egyiket a nyílt ülés 50., bocsánat, 49.,
a másikat pedig 50. napirendi pontjaként. Az egyik a Dunaújváros labdarú-
gó létesítmény fejlesztés 2. ütemébe lépő támogatási szerződés módosí-
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tására című napirend, a másik pedig a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási
szerződés módosítása, ha az illetékes bizottságok üléseiken véleményez-
ték, tárgyalták a napirendet. Kérdezem Tóth Kálmán elnök urat, hogy tár-
gyalta-e az ügyrendi, amelyiket tárgyalnia kellett.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Az ügyrendi bizottság tágyalta, és egyhangúlag
támogatta.

Cserna Gábor polgármester:

Nagyon köszönöm. Izsák képviselő úr!

Izsák Máté képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Egyhangúlag támogatta, tárgyalta a bizottság.

Cserna Gábor polgármester:

A melyik bizottság?

Izsák Máté képviselő:

Oktatási.

Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm. És kérdezném Pintér Attila elnök urat, hogy a pénzügyi bizott-
ság tárgyalta-e a két napirendi pontot.

Pintér Attila képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tárgyalta a bizottság, támogatta.

Cserna Gábor polgármester:

Nagyon köszönöm.

Aki  a  labdarúgó-sportlétesítménnyel  összefüggő  napirendet  fel  kívánja
venni a nyílt ülés 49. napirendi pontjaként, az kérem, igennel szavazzon!

Cserna  Gábor  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-
sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában létrejött Támogatási Szerződés
3. számú módosítására”  című előterjesztést a nyílt ülés tárgysorozatába – mellette
szavazott 13 fő (Barta Endre, Cserna Gábor, Cserni Béla, 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), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő határozatot hozta:
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
561/2018. (XI.15.) határozata

„Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme
tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 3. számú módosítására” című

előterjesztés sürgősségi indítványként történő tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  2018.  november  15-ei  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény
fejlesztésének  2.  üteme  tárgyában  létrejött  Támogatási  Szerződés  3.  számú
módosítására” című előterjesztést a közgyűlés nyílt ülés 49. napirendjeként felvette.

Cserna Gábor polgármester:

Aki  az  50.-et  fel  kívánja  venni,  a  DV  N  Zrt.-vel  megkötött  megbízás
módosítást, az kérem, igennel szavazzon!

Cserna  Gábor  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  „Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-
sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-
vel  megkötött  megbízási szerződés 2. számú módosítására”  című előterjesztést a
nyílt ülés tárgysorozatába  – mellette szavazott 14 fő (Barta Endre, Cserna Gábor,
Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner
Fruzsina,  Lőrinczi  Konrád,  Nagy Zoltánné,  Pintér  Attila,  Szabó Zsolt,  Sztankovics
László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – felvette és a következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
562/2018. (XI.15.) határozata

„Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének
megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés 2.
számú módosítására” című előterjesztés sürgősségi indítványként történő

tárgyalásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  2018.  november  15-ei  nyílt  ülésére
sürgősségi  indítványként  a  „Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény
fejlesztésének  2.  ütemének  megvalósítása  érdekében  a  DV N Zrt.-vel  megkötött
megbízási szerződés 2. számú módosítására”  című előterjesztést a közgyűlés nyílt
ülés 50. napirendjeként felvette.

Cserna Gábor polgármester:

Indítványozom,  hogy  a  közgyűlés  kettő  napirendi  pontot  vegyen  le  a
napirendjéről,  a  27.  és  a  35.  napirendet.  Az  egyik  a  Hajós  utca  és
Üdülősor  ingatlanok  mérnökgeológiai  felülvizsgálata,  ezt  további
egyeztetés miatt, illetve egy nagyon komoly téma, nagyon komoly téma, a
közalkalmazottak jövő évi béren túli juttatása című napirendet vegye le a
közgyűlés  további  egyeztetés  céljából.  És  a  mind  a  kettőt  lehetőség
szerint a decemberire hozza vissza, főleg a munkavállalókkal összefüggő
napirendet, tekintettel ugye, hogy az új költségvetési év, majd a februári
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költségvetési  rendelet  elfogadása már tartalmazza a reményeim szerint
megkötött megállapodásnak a részleteit.

Aki e kettő napirend levételével egyetért, az kérem, igennel szavazzon!

Cserna  Gábor  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 27. és 35. napirendi
pontokat  a  nyílt  ülés  tárgysorozatából  –  mellette  szavazott  14  fő  (Barta  Endre,
Cserna Gábor, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté,
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt,
Sztankovics László, Tóth Kálmán), távol lévő 1 fő (Besztercei Zsolt) – levette és a
következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
563/2018. (XI.15.) határozata

a nyílt ülés meghívója szerinti 27. és 35. napirendi pontok levételéről

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. november 15-ei nyílt ülésének
meghívó szerinti 27. napirendi pontját, mely „Javaslat a Hajós utca és az Üdülősor 1-
8. ingatlanok mérnökgeológiai  felülvizsgálatának elindítására”, valamint a meghívó
szerinti 35. napirendi pontját, mely „Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő
intézményekben  foglalkoztatottak  2019.  évi  béren  kívüli  juttatására”  levette
napirendjéről.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Cserna Gábor polgármester:

Így a nyílt ülésen maradt kettő mínusz, tehát negyvennyolc napirendi pont.
Aki  így  egyben  a  negyvennyolc  napirendi  pontot  elfogadja,  az  kérem,
igennel szavazzon! Azonnal. Látom.

Tessék szavazni akkor!

Cserna  Gábor  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a nyílt ülés napirendi pontjait – mellette szavazott
12 fő (Cserna Gábor, Cserni Béla, 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 1 fő (Besztercei Zsolt) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
564/2018. (XI.15.) 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
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2. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2018.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)
önkormányzati rendelet módosítására

4. Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási
és szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013. (XI.22.)
önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat  az  egészségügyi  alapellátás  körzeteinek  megállapításáról  és
kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására

6. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására

7. Javaslat  a  dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás  megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára 

               
8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Program

módosításának elfogadásáról

9. Javaslat  Dunaújváros  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiája  módosításának
elindítására
             

10. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a
Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötésére

11. Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum
megvalósításának  ingatlan-fejlesztési  és  beruházási  koncepciója”  projekt
előkészítő szakasz szerződéseinek módosítására

12. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft.  között,  a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című
projekt  tárgyában  létrejött  szerződések  módosításainak  elfogadására,  illetve  a
projekt megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére

13. Javaslat  az MVP keretében „A Radari  Sporttelep fejlesztése” projekt tárgyában
szükséges szerződésmódosításokra

14. Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum
megvalósításának  ingatlan-fejlesztési  és  beruházási  koncepciója”  projekt
„Fürdőpark kialakítása” projektelem szerződéseinek megkötésére 

15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. közötti
megbízási szerződés megkötésére, a Modern Városok Programhoz kapcsolódó,
Dunaújvárosi  szálloda  című  projekt  megvalósíthatósági  tanulmányának
elkészítése érdekében
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16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. között,  a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt
tárgyában  létrejött  szerződések  módosításainak  elfogadására,  illetve  a  projekt
megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére

17. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. között, „A Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és az ahhoz
kapcsolódó látogatóközpont kialakításának támogatására” című projekt tárgyában
a projekt megvalósításához szükséges – feltételes – szerződések megkötésére

18. Javaslat  az  MVP  keretében  megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztése  projekt
megvalósítási  időszakára  irányuló  projektmenedzsment  tevékenység  ellátására
vonatkozó megbízási szerződés aláírására

19. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló
közbeszerzési  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződés
hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására

20. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló
projektmenedzsment  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződés
hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására

21. Javaslat  az  MVP  keretében  megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztése  projekt
megvalósítási  időszakára  irányuló  műszaki  ellenőri  tevékenység  ellátására
vonatkozó megbízási szerződés aláírására

22. Javaslat  a  TOP-6.1.5-15  Gazdaságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló
közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban  projekt  megvalósítására  vonatkozó
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosításának aláírására

23. Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt
keretében  megvalósuló  Főtértől  keletre  eső  területek  rekonstrukciójának
kivitelezése tárgyú projekt pótmunkáinak elvégzésére, forrás biztosítására

24. Javaslat  a  TOP-6.4.1-16  Fenntartható  városi  közlekedésfejlesztés,  kerékpárút
hálózat  fejlesztése  című  pályázattal  kapcsolatos  Konzorciumi  Együttműködési
Megállapodás aláírása

25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 524/2018. (X.18.) határozat
módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című pályázat vonatkozásában
              

26. Javaslat  a  Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.-vel  a Modern Városok Program – TOP
projektek vonatkozásában kötött közfeladat ellátási szerződés 5. módosítására

27. Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási
szerződés módosítására

28. Javaslat  gazdasági  szereplők  kiválasztására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
szennyvíztisztító telepének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó
tervek elkészítésére
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29. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  4.  számú
módosítása (2018. április-december hónap) megkötésére

30. Javaslat  „Dunaújváros  villamos  energia  beszerzése  a  2019.  évre”  tárgyú
közbeszerzési  eljárás  ajánlattételi  felhívás  és  közbeszerzési  dokumentumok
elfogadására, az eljárás megindítására
                       

31. Javaslat  önkormányzati  bérlakások  volt  bérlői  behajthatatlan  közüzemi
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé

32. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2019.  évi  nyári
nyitvatartási rendjének meghatározására

33. Javaslat  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézettel  megkötött  támogatási
szerződés módosítására

34. Javaslat  a  Dózsás  Tanulókért  és  Tanáraikért  Alapítvány  támogatás  iránti
kérelmének elbírálására

35. Javaslat  a  sportszervezetek  létesítmény  bérleti  díjának  pályázati  úton  történő
támogatására – 2019. évre
              

36. Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  felújítása  miatt  felmerülő  többletköltségek
finanszírozására az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére

37. Javaslat  –  a  Dunaújvárosi  Fabó  Éva  Sportuszoda  felújításának  ideje  alatt
időszakra  –  a  Dunaferr  Sportegyesület,  valamint  a  Dunaújvárosi  Főiskola
Vízilabda Egyesület támogatására
              

38. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatására

39. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület támogatására

40. Javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan
használatára  vonatkozó  bérleti  jogviszony  meghosszabbítására  (Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara kérelme)

41. 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

42. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2019.  évi
munkatervének elfogadására

43. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  2018.  I-IX.  havi
pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadására
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44. Javaslat  a Belső Ellenőrzési  Osztály 2019. évi  éves belső ellenőrzési  tervének
jóváhagyására

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

46. Javaslat Barta Endre képviselő indítványának megtárgyalására

47. Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztésének  2.  üteme
tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 3. számú módosítására 

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

Cserna Gábor polgármester:

És Barta képviselő úr ügyrendi hozzászólása!

Barta Endre képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt
két közgyűlésen már beszéltem itt az önkormányzat, illetve a Vasmű út 41.
Kft.  között fönnálló szerződésről, illetve itt az in-house szerződésről. Én
szeretném  levetetni  az  összes  olyan  napirendi  pontot,  amely  az
önkormányzat és a Vasmű út 41. Kft.-vel kapcsolatos, a Modern Város
Program, egyebekkel kapcsolatosan. Egészen addig, amíg a képviselők
nem kapják meg azt a dokumentumot, hogy a Vasmű út 41. Kft. 2017-ben
a mérleg alapján jogosan, tehát jogosan kötöttünk vele szerződést. Ugye
már a jegyző asszonyhoz nemrég eljutattam egy, az általam eddigiekről
elmondott, alátámasztott több dokumentumot. Ugye ez a ’15-ös és a ’16-
os  évre  vonatkozik.  Viszont  nagyon  komoly  dolog  az,  hogy  a  mostani
közgyűlésen is több mint tíz ilyen szerződést szeretnénk megkötni ezzel a
céggel, és nem vagyok abban biztos, hogy ezek a dokumentumok, illetve
ez valós állítás. Én szeretném, hogyha megkapják először a képviselők.
Többek között azért, egy önök által kért szakvéleményből is idéznék: „Az
önkormányzat  felelőssége  meggyőződni  arról,  hogy  megvan-e  az
önkormányzattól származó 80%-os árbevételi arány. Nem elég az, hogy
az adott  társaság vezetője lenyilatkozza,  hogy megfelel-e a törvényben
előírt  feltételeknek.”  És  tájékoztattak  arról  is,  hogy  minden  egyes
szerződés  megkötésekor  ezt  meg  kell  vizsgálni.  Szigetszentmiklóson
történt  egy  olyan  eset,  hogy  az  ottani  önkormányzat  figyelmen  kívül
hagyta ezt, és ott fel is kellett bontani a szerződést az ottani céggel. Na,
most,  hogyha  a  mai  közgyűlésen  nem  vesszük  le  ezeket  a  napirendi
pontokat, megkötjük a szerződést, és kiderül az, hogy mégsem igaz az,
illetve hogy nekem van igazam, akkor a szerződés felbontása sokkal, de
sokkal  bonyolultabb,  mint  esetleg  a  következő közgyűlésre  visszahozni
ezeket  a  napirendi  pontokat.  Tehát  az  a  javaslatom,  hogy  a  11-es
napirendi ponttól egészen a 26-ig minden azon pontot vegyünk le, amely a
Vasmű út 41. és az önkormányzathoz kapcsolódik. Köszönöm.
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Cserna Gábor polgármester:

Jó, értelmezni tudom a felvetését. Képviselő úr ügyrendi indítványáról a
közgyűlés vita nélkül dönt.

Aki támogatja, kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
565/2018. (XI.15.) határozata

Barta Endre képviselő javaslatáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Barta Endre képviselő
azon módosító javaslatát, mely szerint a közgyűlés a nyílt ülés meghívója szerinti 11-
26. napirendi pontokat vegye le tárgysorozatából.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Cserna Gábor polgármester:

A közgyűlés a képviselő úr indítványát elutasította. Rátérünk a zárt ülés
napirendi pontjaira. Bocsánat!

Még  jegyzőkönyvvezetőt  legyenek  kedvesek  Forgó  Kriszta,  Krisztina
köztisztviselő személyében megszavazni!

Cserna  Gábor  polgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  a  nyílt  ülés  jegyzőkönyvvezetőjét  –  mellette
szavazott  13  fő  (Barta  Endre,  Cserna  Gábor,  Cserni  Béla,  Gombos  István,  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  1  fő  (Besztercei  Zsolt)  –  megválasztotta  és  a  következő
határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
566/2018. (XI.15.) határozata

a közgyűlés nyílt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről

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

Cserna Gábor polgármester:

És  legyenek  kedvesek  a  nyílt  ülés  napirendi  pontjaihoz  meghívott
vendégeink részére tanácskozási jogot biztosítani!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
567/2018. (XI.15.) határozata

a tanácskozási jog biztosításáról a közgyűlés nyílt ülésén

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. november 15-ei nyílt ülésére
meghívott személyeknek tanácskozási jogot biztosít.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Cserna Gábor polgármester:

A zárt  ülésre indítványozott  napirendek közül  az egyik kitüntetési  ügyet
tartalmaz. Azt egyértelműen kötelező törvény szerint zárt ülésen tárgyalni.
A másik pedig személyi jellegű ügyet tartalmaz.

Legyenek kedvesek dönteni a két napirendi pontról!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
568/2018. (XI.15.) határozata

a zárt ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlésének 2018.  november  15-ei  zárt  ülés
napirendi pontjait elfogadta az alábbiak szerint:
1. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására
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2. Javaslat  –  a  „Hátrányos  helyzetű  tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó
Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

Cserna Gábor polgármester:

Az  egyik  az  Arany  János  Tehetséggondozó  Programba  egy  kisgyerek
támogatása, egy tanulói támogatás. Itt a szülők kérésére. A másik pedig a
„Dunaújváros Egészségügyéért” díj odaítéléséről szól.

Legyenek  kedvesek  szintén  jegyzőkönyvvezetőt  választani  a  zárt  ülés
vonatkozásában!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
569/2018. (XI.15.) határozata

a közgyűlés zárt ülése jegyzőkönyv vezetőjének személyéről

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  közgyűlés  zárt  ülése
jegyzőkönyvének vezetésével Forgó Krisztina köztisztviselőt bízza meg.

Felelős:   a polgármester
Határidő: azonnal

A szavazások eredményeként elfogadott napirendek a következők:

N a p i r e n d:

Nyílt ülés: 

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

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

3. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  2018.  évi
költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól  szóló  5/2018.  (II.16.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a polgármester
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4. Javaslat közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási
és szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013. (XI.22.)
önkormányzati rendelet 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
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

5. Javaslat  az  egészségügyi  alapellátás  körzeteinek  megállapításáról  és
kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

6. Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

7. Javaslat  a  dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás  megvalósításával
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke

                  a pénzügyi bizottság elnöke
               
8. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Program

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

9. Javaslat  Dunaújváros  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiája  módosításának
elindítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

             
10. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a

Modern Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
                 a városüzemeltetési, turisztikai és környezetvédelmi bizottság elnöke

11. Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum
megvalósításának  ingatlan-fejlesztési  és  beruházási  koncepciója”  projekt
előkészítő szakasz szerződéseinek módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

12. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft.  között,  a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című
projekt  tárgyában  létrejött  szerződések  módosításainak  elfogadására,  illetve  a
projekt megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére
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

13. Javaslat  az MVP keretében „A Radari  Sporttelep fejlesztése” projekt tárgyában
szükséges szerződésmódosításokra
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

14. Javaslat  az  MVP  keretében  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum
megvalósításának  ingatlan-fejlesztési  és  beruházási  koncepciója”  projekt
„Fürdőpark kialakítása” projektelem szerződéseinek megkötésére 
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

15. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt. közötti
megbízási szerződés megkötésére, a Modern Városok Programhoz kapcsolódó,
Dunaújvárosi  szálloda  című  projekt  megvalósíthatósági  tanulmányának
elkészítése érdekében
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
                            

16. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. között,  a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt
tárgyában  létrejött  szerződések  módosításainak  elfogadására,  illetve  a  projekt
megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére
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

17. Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. között, „A Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és az ahhoz
kapcsolódó látogatóközpont kialakításának támogatására” című projekt tárgyában
a projekt megvalósításához szükséges – feltételes – szerződések megkötésére
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
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18. Javaslat  az  MVP  keretében  megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztése  projekt
megvalósítási  időszakára  irányuló  projektmenedzsment  tevékenység  ellátására
vonatkozó megbízási szerződés aláírására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

19. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló
közbeszerzési  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződés
hosszabbítására, kapcsolódó forrás 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

20. Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló
projektmenedzsment  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási  szerződés
hosszabbítására, kapcsolódó forrás 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

21. Javaslat  az  MVP  keretében  megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztése  projekt
megvalósítási  időszakára  irányuló  műszaki  ellenőri  tevékenység  ellátására
vonatkozó megbízási szerződés aláírására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

22. Javaslat  a  TOP-6.1.5-15  Gazdaságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló
közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban  projekt  megvalósítására  vonatkozó
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosításának aláírására
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

23. Javaslat a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt
keretében  megvalósuló  Főtértől  keletre  eső  területek  rekonstrukciójának
kivitelezése tárgyú projekt pótmunkáinak elvégzésére, forrás 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

24. Javaslat  a  TOP-6.4.1-16  Fenntartható  városi  közlekedésfejlesztés,  kerékpárút
hálózat  fejlesztése  című  pályázattal  kapcsolatos  Konzorciumi  Együttműködési
Megállapodás aláírása
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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25. Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 524/2018. (X.18.) határozat
módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható
turizmusfejlesztés” című pályázat 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
              

26. Javaslat  a  Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.-vel  a Modern Városok Program – TOP
projektek vonatkozásában kötött közfeladat ellátási szerződés 5. módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

27. Javaslat a Gagarin tér 7-11. Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási
szerződés módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

28. Javaslat  gazdasági  szereplők  kiválasztására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
szennyvíztisztító telepének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó
tervek elkészítésére
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

29. Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közigazgatási  területén  végzett
közfeladatok  ellátására  vonatkozó  szolgáltatási  keretszerződés  4.  számú
módosítása (2018. április-december hónap) megkötésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

30. Javaslat  „Dunaújváros  villamos  energia  beszerzése  a  2019.  évre”  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
                       

31. Javaslat  önkormányzati  bérlakások  volt  bérlői  behajthatatlan  közüzemi
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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32. Javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros  intézmény  2019.  évi  nyári
nyitvatartási rendjének meghatározására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

33. Javaslat  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézettel  megkötött  támogatási
szerződés 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

34. Javaslat  a  Dózsás  Tanulókért  és  Tanáraikért  Alapítvány  támogatás  iránti
kérelmének elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

35. Javaslat  a  sportszervezetek  létesítmény  bérleti  díjának  pályázati  úton  történő
támogatására – 2019. évre
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              

36. Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  felújítása  miatt  felmerülő  többletköltségek
finanszírozására az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

37. Javaslat  –  a  Dunaújvárosi  Fabó  Éva  Sportuszoda  felújításának  ideje  alatt
időszakra  –  a  Dunaferr  Sportegyesület,  valamint  a  Dunaújvárosi  Főiskola
Vízilabda Egyesület támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              

38. Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

39. Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
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              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

40. Javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában található ingatlan
használatára  vonatkozó  bérleti  jogviszony  meghosszabbítására  (Dunaújvárosi
Kereskedelmi és Iparkamara kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

41. 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

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

42. Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2019.  évi
munkatervének elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

44. Javaslat  a Belső Ellenőrzési  Osztály 2019. évi  éves belső ellenőrzési  tervének
jóváhagyására
Előadó: a jegyző

45. Javaslat az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól az 
„in-house” jogalap megállapításához szükséges dokumentum bekérésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

46. Javaslat Barta Endre képviselő indítványának megtárgyalására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

47. Javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztésének  2.  üteme
tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 3. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

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



21

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

Zárt ülés: 

1. Javaslat „Dunaújváros Egészségügyéért” díj adományozására
Előadó: a polgármester

2. Javaslat  –  a  „Hátrányos  helyzetű  tanulók  Arany  János  Tehetséggondozó
Programjában” való részvételre – benyújtandó pályázat támogatására
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

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  pontra.  Felhívom  szíves  figyelmüket,  hogy
Szabó képviselő úr, Pintér képviselő úr és Gombos alpolgármester úr a
válaszait,  ha jól tudom, most kapták meg a közgyűlés előtt.  Kérdezném
jegyző asszonytól, hogy az miért jó, hogy a közgyűlés elején kapják meg a
képviselők a választ. Miért nem a napokban? Tehát hogyha én ellenzéki
képviselő  lennék,  akkor  tiltakoznék,  és  voltunk is  nagyon sokáig.  Most
igazából még végigolvasni se lehet, nemhogy értelmezni. 

Dr. Sürü Renáta jegyző:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Természetesen ez nem jó,
hogy ilyenkor kapják meg. Az SZMSZ-ünk is az előző üléstől  számított
tizenöt  napot  biztosít  válaszadásra.  Jelen  esetben  még  azt  se  tudom
felhozni  védekezésként,  hogy  más  önkormányzati  cégünket  kellett
megkeresni  a  válaszadáshoz.  Egyetlenegy olyan az oktatási,  kulturális,
ifjúsági  és sportbizottság elnöke van,  amit  esetleg elfogadnak a tisztelt
képviselők,  hogy  rendkívül  kevés  volt  a  munkanapok  száma,  de  erre
természetesen, mint hivatalvezető nem hivatkozom, nem hivatkozhatom.
Nem jó, a kérdésére válaszolva.

Cserna Gábor polgármester:

Szerintem sem. Úgyhogy egyetértek önnel. 
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Dr. Sürü Renáta jegyző:

És igyekszünk minél előbb válaszolni a kérdésekre. Köszönöm.

Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm szépen. Izsák képviselő úré a szó!

Izsák Máté képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!
Csatlakoznék polgármester úrhoz, és nemcsak mint képviselőként, hanem
mint az aktuális sportbizottság elnökeként gratulálok a csodálatos Szuper
Kupa sikerhez a női vízilabda-csapatnak, amellyel ismét városunk hírnevét
egy kiváló csapat öregbítette, és hírnevet szerzett városunknak ez által.
És  úgy  gondolom,  hogy  nemcsak  mi  örülhetünk  ennek,  hanem  egész
Magyarország is. Köszönöm szépen, és további sok sikert kívánok.

Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm szépen. Szabó képviselő úr!

Szabó Zsolt képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Engedjék
meg, hogy én is  azzal  kezdjem, hogy gratuláljak a vízilabda-csapatnak
ehhez  a  nagyszerű  teljesítményhez.  Egyet  tudok  ígérni  önnek,
polgármester  úr,  most  egyetértünk,  hogy  nem  volt  szerencsés  ez  a
postázás, de azt meg tudom ígérni, hogy ez jövő novembertől másként
lesz.  Amint  az  önkormányzati  választáson  nyertünk,  onnantól  mindig
időben fogunk válaszolni az önök, a Párbeszéd természetesen, onnantól
mindig időben fogunk válaszolni az önök ellenzéki képviselői kérdéseire.

Cserna Gábor polgármester:

Ez jobb volt, mint egy szovjet filmvígjáték.

Szabó Zsolt képviselő:

Egyébként jegyző asszonynak abból a szempontból nincsen igaza, hogy
külsős cégeket is meg kellett volna keresni, hiszen az én egyik kérdésem,
amire nem kaptam választ, az pont arról szólt, hogy hogyan állnak itt a
pénzügyeink a DVG Zrt.-vel, és az a kimutatás, az még nem érkezett meg
hozzám. Úgyhogy kérem, hogy majd jegyző asszony ebben járjon el, hogy
ezt is megkaphassuk, ezt is láthassuk. A napokban olvasom, és elég sok
hír volt erről, hogy közvilágítás mutyi ugye nemcsak Dunaújvárosban volt,
hanem sokfelé, és hogy megszüntették az önök házi világító cége, Orbán
Viktor vejének a cége ellen a nyomozást. Mit ad Isten, egyszer csak így
megszűnt ez a nyomozás. Aztán a labdarúgó stadion mellett autóztam el,
és rájöttem, hogy tulajdonképpen miért,  hiszen ugye Orbán Viktor cége
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horribilis cége horribilis összegért, Orbán Viktor vejének a cége horribilis
összegért  csinálta  a  labdarúgó  stadion  világítását.  És  hát  szerintem
Dunaújváros legjobban világított pontja. Tehát az van, hogyha az emberek
még utcákban szeretnének autózni,  akkor,  vagy közlekedni,  akkor van,
hogy  a  sötéttől  még orra  esnek,  vagy nem látnak  semmi,  merthogy a
dunaújvárosi  közvilágítás  mutyi,  az  hozadékként  hagyta  itt  nekünk  a
sötétséget. De a labdarúgó stadionban, ott világítás van. Szerintem ez, jó
világítás van, jó fény van, szerintem ez sokat elmond arról,  ahogyan a
Fidesz országosan és helyben is gondolkodik a fejlesztésekről. Egy másik
téma. Egy engem eléggé,  hát  megütköztető téma, hogy olvastam több
internetes fórumon, ahol takarókat gyűjtenek a hajléktalan szálló lakóinak,
mondván, hogy rossz most a kazán, és tavaszig nem lenne gazdaságos
kicserélni,  úgyhogy  mindenki  adjon  pár  takarót  az  ott  levő  hajléktalan
embertársainknak. Én azt gondolom, hogy egy társadalomnak, egy adott
kormánynak,  egy  adott  városvezetésnek  a  politikájáról  nagyon  sokat
elmond az, hogy hogyan bánik a rászoruló embertársainkkal. Úgyhogy én
szeretném  kérdezni,  hogy  ez  így  igaz-e,  ez  a  gyűjtés,  vagy  ez  egy
internetes álhír.  És hogyha ez nem egy internetes álhír,  akkor  én arra
kérem polgármester  urat,  hogy mindent  tegyen meg annak érdekében,
hogy  ne  kelljen  három  takaróban  feküdnie  azoknak,  akik  a  hideg  elől
menedékért  beszorulnak  egy  hajléktalan  szállóba.  Úgyhogy  erről  majd
kérnék  tájékoztatást,  és  amennyiben  igaz,  akkor  kérném,  hogy
polgármester úr járjon közbe, hogy ez az áldatlan és embertelen állapot,
ez megszűnjön. És még egy dologról szeretnék felszólalni, egy dologról
szeretnék beszélni, ami szerintem fontos, hogy megkaptam a kimutatást,
amit  köszönök,  hogy  mennyi  európai  uniós  forrás  érkezett  csak
Dunaújvárosba. Ugye több százmillió forint csak az elmúlt pár hónapban.
Én ezt azért tartom fontosnak, hogy erről beszéljünk, és azért tartottam
fontosnak  ezt  a  kimutatást,  mert  látszik,  hogy  az  a  propaganda,  amit
folytat a Fidesz, amit önök itt helyben is nagyon sok pénzből folytatnak, az
mennyire  álságos,  hiszen  Dunaújváros  fejlődése  az  óriási  részben  az
Európai  Uniónak  köszönhető.  És  én  nem  tartom  korrektnek,  és  nem
tartom  felelősségteljesnek,  hogy  közben  pedig  az  Európai  Unióval  és
mindenfajta  kitalált  történettel  riogatnak.  Akkor  meg  aztán  főleg  nem
érzem ezt korrektnek, amikor hát azt olvasom, hogy egy Macedóniában
korrupció miatt elítélt politikust női ruhában Magyarországra szöktettek, és
Orbán Viktor személyesen fogadta a házában. Tehát, hogy amikor ilyen
korrupt, mindenfajta politikusokat így ide lehet útlevél, meg minden nélkül
hozni  Magyarországra,  akkor  azért  azt  gondolom,  hogy  őszintén
felháborító azt az Európai Uniót támadni, amelyik több százmillió forintot,
milliárdokat  adott  csak Dunaújváros fejlesztésére.  Úgyhogy én ebben a
kérdésben  a  Fideszes  képviselő-társaimtól  önmérsékletet  kérnék  a
továbbiakban.  Szóljanak  a  következő  politikai  kampányok  arról,  hogy
hogyan  Dunaújvárost  a  legjobban  fejleszteni,  vitázzunk  előremutató
módon  arról,  hogy  hogyan  lesznek  új  munkahelyek,  hogyan  fognak  a
Dunaújvárosban született fiatalok itt a városban családot alapítani, hogyan
fognak  itt  boldogulni,  hogyan  fogják  itt  felnevelni  a  gyereküket,  mert
szerintem  ez  a  valódi  feladata  a  helyi  politikusoknak,  és  nem  kitalált
fantomképek  kergetése  vagy  az  Európai  Unió  támadása.  Köszönöm
szépen.
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Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm szépen. Jegyző asszony!

Dr. Sürü Renáta jegyző:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Bocsásson meg, képviselő úr!
Nem nagyon szoktam én itt szónokolni, de muszáj, hogy válaszoljak, mert
nálam nagyon fontos az „igaz” szó, és ön azt mondta, hogy ebben nincs
igazam.  Én  azt  gondolom,  hogy  természetesen  önnek  a  DVG-s  ügy
kapcsán igaza van, hogy választ nem kapott,  annak utána fogok nézni,
hogy nálunk telik  az  idő,  vagy pedig  éppen a  100%-os önkormányzati
cégünk megkeresése közben,  de én arra a kérdésre válaszoltam, amit
Cserna Gábor  polgármester  úr  feltett.  Ez  három témát  érint,  ami  most
került  kiosztásra,  és  ehhez  azt  kell,  mondjam,  hogy  nem  kell,  hogy
megkeressem az előző, illetve más cégeket. Tehát ez a nincs igazam, ez
nálam  az  „igaz”  szó  az  probléma.  Az  előző  képviselő-testületi  ülés
kapcsán is szerettem volna hozzászólni,  bár polgármester úr úgy ítélte
meg,  hogy  inkább  ne.  Én  szeretném  azt  kérni  mindenkitől
személyeskedés  nélkül,  hiszen  hivatalomnál  fogva  ezt  nem is  tehetem
meg, hogy okkal bántsuk csak a hivatalt. Ok nélkül ne. Az előző ülésen
elhangzott,  amit  én  leszignáltam,  és  ön  is  megkapta  a  végrehajtással
kapcsolatos választ, és egy-egy osztály, akinek esetleg hatékonyabb az
emberállománya, köztisztviselő állománya, és kevesebb a leterheltsége,
mindig betartja a tizenöt napot. Higgye el, képviselő úr, hogy igyekszünk
ezt betartani! De a múltkor elhangzott az, hogy ön nem kapta meg. Tehát
a tájékoztatóba mindig beletesszük,  én leszignáltam, ön is  meg kellett,
hogy kapja. Ha technikai oka van, akkor legyen szíves nekem jelezze. A
másik pedig az, ami elhangzott egy hónapja, hogy több mint egy hónapja
nyújtott  be közterület-foglalási  engedélyt. Ezek a dolgok engem nagyon
bántanak. Én itt sms-t váltottam a kollegámmal, még tíz nap sem telt el.
Tehát nagyon szépen kérem, ne tegyünk olyan kijelentéseket, ami nem
valós. Természetesen emberek vagyunk, hibázunk. A felelősséget ezért
én vállalom. Nagyon kérem, hogy mindannyian engem keressenek meg
ezekkel  a  problémákkal,  amit  igyekszünk orvosolni.  Most  osztályvezető
asszony  egyébként  ugyanígy  idehozta  a  tájékoztatást  a  DVG  Zrt.-re
vonatkozó kérdésével kapcsolatban, amit a tájékoztató mellékleteként és
egyébként  a  fakkokba  minden  képviselő  megkapott.  Nagyon  szépen
köszönöm, hogy meghallgattak.

Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm. Barta képviselő úr!

Barta Endre képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is
én is örömmel csatlakozom itt a gratulálók közösségéhez, és nagyon nagy
szeretettel gratulálok a vízilabdás lányainknak, és azt mondom, hogy csak
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így tovább. A következőkben két dologról szeretnék beszélni. Az egyik a
parkolók helyzete.  Múltkori  közgyűlésen egy kicsit  úgymond az egómat
vissza  kellett  fogni,  amikor  is  polgármester  úr  jelezte,  hogy  Szabó
képviselő  úr  indítványa  volt,  határozati  javaslata  volt,  amit  össznépileg
elfogadott itt a testület. Volt anno egy határozati javaslat, amit tettem ugye
itt, és Iván képviselő úr rendkívül jól kiegészítette, ami a parkoló helyzetek
felmérése,  és azoknak a kialakítása itt  Dunaújvárosban.  Azt  szeretném
kérni,  hogy hol  tart  ez a folyamat,  mert  nagyon sokan keresnek azzal,
hogy még továbbra is katasztrofális ez a helyzet itt  a városunkban. És
szeretnék  megfelelő  tájékoztatást  adni,  tehát  hol,  melyik  városrészben
történt  meg  ez  a  felmérés,  hány  parkolóhely  alakítható  ki,  és  milyen
ütemben tudjuk ezeket úgymond betartani. Ez lenne az egyik. A másik,
amiről beszélni szeretnék, és kérve kérem önöket, hogy ezt ne kritikának
fogják  föl.  Egy  észrevételem  lenne,  mégpedig  a  nemzeti  ünnepekkel,
ünnepségekkel  kapcsolatosan.  Aminek  nagyon  örülök,  hogy  az  elmúlt
időszakban  eltűnt,  vagy  nagyjából  eltűnt  a  politikai  beszéd  ezeken  az
ünnepségeken,  és nagyon jó  műsorral  áll  elő  mindig ugye a szervező.
Viszont  azt  észre  kell  venni,  és  szerintem ez  ellen  tenni  kell,  hogy  a
városlakókat egyre kevésbé érdeklik ezek az ünnepségek. Hogy honnan
lehet  ezt  jól  felmérni? Ugye amikor  sajtószóvivő asszony az ünnepség
végén megkéri  azokat,  hogy akik  egy-egy szál  virággal  adóznának,  az
elmúlt két időszakban, az elmúlt két ünnepségen senki nem volt, aki így
kiment volna. Én azt gondolom, hogyha már teszünk azért, ha már ilyen
színvonalas műsorral  állunk elő,  akkor igenis legyen az, hogy valahogy
megszólítjuk  jobban  a  városlakókat,  mert  ott  lehetünk  mi,  ott  lehetnek
ugye akiknek ott kell lenni, de igazából ez nem erről kéne, hogy szóljon
szerintem.  És  akár  ingyenes  buszjáratokkal,  vagy  ha  már  itt  van  a
Városháza téren, itt  van ez az új  ’56-os emlékmű, nem mondom, hogy
hanyagoljuk  el  a  kopjafát,  de  igenis  tenni  azért,  rendkívül  jó
intézményvezetőink  vannak.  Én  nem  akarok  senkire  terhet  rakni,  de
valakit be lehetne vonni ebbe, hogy igenis a városlakóknak szóljanak ezek
az ünnepek, igenis arról szóljon, amiről kéne, és nem pedig arról, hogy ott
vagyunk, tényleg van egy színvonalas műsor, de mondjuk ki, hogy rajtunk
kívül senkit nem érdekel. Köszönöm szépen a szót.

Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm. Szepesi alpolgármester úr a következő hozzászóló.

Szepesi Attila alpolgármester:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt  Polgármester Úr! Én nemcsak magyar egyet
nézek, hanem más adót is. Remélem, ezért nem feddnek meg, és láttam
Szabó képviselő urat Karácsony Gergely mellett ülni. Nagyon jól mutatott,
nagyon jól  mutatott  a  tévében egy fiatalember,  de  mint  öregember  azt
szeretném kérni, ne higgyen el mindig, amit súgnak a fülébe a Karácsony
Gergely meg a Brüsszel. Hát, miért hisz el ilyeneket? Ön egy intelligens,
okos ember. Hát, most a világításba már nem tudnak belekötni? Ugyanis,
ha  megnézzük  a  rendőrségi  adatokat,  kb.  három  vagy  négyszáz
százalékkal  javultak  Dunaújvárosban  a,  öt  és  éjfél  között  ennyivel
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csökkentek  a  balesetek  száma.  Ön  pedig  most  visszalő  evvel  a
világítással? Semmi köze semmihez. Én azt kérem, hogy ön menjen a
saját maga, ne hagyja, hogy ott a Karácsony Gergely a fülébe sugdosson
mindenféle hülyeséget meg egyebeket. Ez Dunaújváros. Ez nem az, hogy
Karácsony Gergelynek most főpolgármesternek vagy bárminek kell lennie.
És tisztelettel még egy dologra felhívnám a figyelmét, ön múlt közgyűlésen
megszavazta Dunaújvárosnak azt a rendeletét, amiben Dunaújváros havi
hétszázezer forintért egy alapítvánnyal szerződést kötött az utcán maradt
hajléktalanok ellátására. Tehát erről szó sincs. Tehát erről szó sincs, amit
ön mondott,  hogy takarókat,  vagy egyebeket  kell  gyűjteni.  Biztos,  hogy
valaki ezt elindította, vagy valami, de mi megpróbálunk igenis ezekről az
emberekről  maximálisan gondoskodni.  Ugye most  már  nem lehetnek a
területén, és ez az alapítvány senkit nem fog a közterületeken hagyni. Jó.
Tehát  azért  mondom, hogy ne hallgasson másra,  mindig csak a maga
gondolataira  hallgasson.  Hú,  Barta  képviselő  úr  megint  előadta  a
haláltáncot, de én nem tudom, hogy miért vagyunk ennyire, hú, majdnem
csúnyát mondtam, puhák, hogy tényleg, Barta úr, miért nem jelentjük fel
önt? Ön hangulatot kelt a Vasmű út 41. ellen. Azt mondja, hogy átadta az
iratokat a jegyző asszonynak. Tudja, mit adott át? Azokat az iratokat, amik
nyilvánosak, és fent vannak a világhálón. Átadta a kiegészítő mellékletet,
a  beszámolót,  meg  ilyeneket.  A  közbeszerző  tájékoztatott  bennünket,
hogy megfeleltünk 2017-ben is. Ha maximum nem feleltünk meg, akkor
maximum kaphatunk egymillió forintos bírságot,  de eddig nem kaptunk.
Lehet, hogy önök majd kijárják, hogy ezt megkapjuk. A másik, Vasmű út
41.  Most  az  ön véleménye meg az  ön gondolata  állítsuk  le  a  Modern
Városok Programot? Azért, mert ön így gondolja? Tudja, mi zavar engem
ebben a legjobban? A hivatal. És ezt nyíltan el kell mondanom, hogy amit
ön kérdezett most utoljára közérdekű adatközlésként, az kb. a döntés után
egy nappal született. És engem az zavar a legjobban, hogy minden adat
kimegy a hivatalból, és ez nagyon zavar. És ezt meg fogjuk szüntetni a
jegyző asszonnyal közösen. Ez nagyon-nagyon zavar. És nagyon szépen
megkérem, hogy olyat állítson legközelebb, ami igaz a Vasmű út 41-gyel
kapcsolatban,  mert  amit  mond,  az  semmi  sem  igaz.  És  ezeket  a
programokat meg végig kell vinni, mert ha önre hallgatnánk, akkor több
száz vagy többmilliárdos kár érné a várost. Köszönöm szépen.

Cserna Gábor polgármester:

Hát,  ez  így  nagyon kerek  volt.  Úgyhogy megelőzött  alpolgármester  úr,
mert, ahogy szoktam, majd a végén szeretnék véleményt mondani, többek
között  a  Modern  Város  Program  kapcsán.  Mert  sajnos  Pintér  Tamás
képviselő úr  interpellációjára hétfőn már idő hiányában nem került  sor,
tehát nem tudta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter úr
válaszát  meghallgatni.  Én  a  miniszter  úr  válaszát  nyilvánvalóan  nem
ismerem,  de  a  saját  olvasatomból  szeretném  képviselő  urat  is,  illetve
mindenkit tételesen tájékoztatni perceken belül a Modern Város minden
egyes,  a  Modern  Város  Program  minden  egyes  fejezetének  jelenlegi
állásáról. Pintér Attila elnök úré a szó!

Pintér Attila képviselő:
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Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Köszönettel  megkaptam a
választ a múlt közgyűlésen feltett kérdésemre a hivataltól a jelzőlámpák
hétvégi, illetve esti  működésével kapcsolatban. Szeretném jelezni, hogy
időben megkaptam a választ, nem most, a közgyűlés előtt, úgyhogy nem
tudom, hogy ki, mikor, hogy. Nekem benne volt a fakkomba, megkaptam
időben,  úgyhogy  köszönöm  szépen.  A  válaszban  az  szerepelt,  hogy
Dunaújváros Önkormányzata az üzemeltető céggel úgy kötött szerződést,
hogy este kilenc óra után, és ha jól emlékszem, hétvégén a jelzőlámpák,
közlekedési jelzőlámpák bizonyos helyeken nem kell, hogy működjenek.
Én arra hívtam föl a figyelmet, hogy szerintem fölül kéne vizsgálni ezt, ez
szerintem nem jó, tehát ha így kötöttünk szerződést, és ez a probléma,
akkor ezen lehet, hogy változtatni kéne. Én este kilenc óra után kevésbé
tudom megítélni, kevesebbet közlekedek a városban, de hétvégén többet.
Vannak olyan kereszteződések,  ahol  zavaró az,  hogy a jelzőtábla nem
működik, úgyhogy azt kérem, hogy ezt, ha valóban így van a szerződés
megkötve,  akkor  ezt  vizsgáljuk  fölül.  A  másik  téma,  amiben  szerettem
volna  hozzászólni,  az  a  közvilágítás.  Nem  tudom,  milyen  statisztikai
adatok vannak, hogy a balesetek száma hogy csökkent vagy hogy sem,
egy  biztos,  hogy  bármikor  sötétedés  után  ha  közlekedek  a  városban,
akkor nagyon rosszak a látási viszonyok továbbra is. Tehát ez volt tavaly
is, tavalyelőtt is amióta ugye ez a program végre lett hajtva. Amikor annak
idején támadtuk ezt a fejlesztést, akkor azt a választ kaptuk, hogy mivel
uniós forrásból lett ez felújítva, le kell zárni a projektet, bizonyos időnek el
kell  telni,  el  kell  számolni,  majd ezt  követően lehetőség nyílik  ennek a
problémának a javítására, ha már rosszul lett kiírva ez a közbeszerzés.
Nem tudom, hogy mennyi idő telt el azóta, és nem tudom, hogy lehetőség
van-e erre, de kérem az önkormányzatot, hogy nézzük meg azt, hogy a
jelenleg működő közvilágítást hogy tudjuk javítani, mert meggyőződésem,
nagyon rosszak a fényviszonyok a városban. És lehet, hogy a statisztikai
adatok  per  pillanat  nem  engem  támasztanak  alá,  de  nagyon
balesetveszélyes az egész város ilyen tekintetben. Köszönöm szépen.

Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm szépen. Tóth Kálmán képviselő úr!

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim!  Azután  szeretnék
érdeklődni,  egy  olyan  nyilvántartást  szeretnék  kérni,  hogy  Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  területén  mely  utcákban  nincsen
szennyvízelvezetés  és  esővíz  elvezetés.  Kaptam egy  nagyon  szomorú
levelet  a  Bem  utcával  és  a  Tóth  Árpád  utcával  kapcsolatban.  Ugye
készülünk  Kulcs-Rácalmás  szennyvízének  az  elvezetésére
Dunaújvárosba a szennyvíztisztítóba. Ezzel kapcsolatban gondolom, már
olyan  tervek  készültek,  mint  az  Üdülősor  vagy  akár  a  laktanyával
szemközti  oldalon  is,  hogy  készülünk-e  ezeknek  a  terveknek  az
elkészítésére, a csatornatervekre és egyéb másokra, hogy egyáltalán be
tudjuk  fogadni  ezeket.  És  úgy  tudom,  hogy  egy  jó  pár  helyen  a
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szennyvíztisztításnak a gyűjtőpontjait is felül kéne vizsgálni, hogy ezeket
át  tudjuk  majd  a  szennyvíztisztítóba  szolgálni.  Tehát  erre  lennék  én
nagyon kíváncsi, hogy erre egyáltalán lesz-e pénzünk, hogy az európai
uniós pályázaton belül tudunk-e erre pénzt keríteni. Köszönöm szépen.

Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm. Felkérem képviselő-társaimat, alpolgármester urakat, hogy aki
kíván  még  szólni,  az  legyen  kedves  most  jelezze  a  hozzászólási
szándékát, mert lezárom a napirendet. Iván képviselő úr!

Iván László képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ritkán mondok ilyet, de egyre
jobban élvezem ezeket a hozzászólásokat, és ezt a néha-néha komédiát.
Tisztelt  Szabó  Képviselő  Úr!  Ugye  mi  folyamatosan  küzdünk,
folyamatosan csatázunk, ahogy ez múltkor hallatszódott. Itt egy pár dolgot
jegyzeteltem menet közben.  Egyet  tisztázzunk!  Nagyon sok kérdésben,
amit  ön  felvetett  vagy  témában,  nem a  városról  van  szó.  Jegyzetelni,
kérdezni. Szabó Úr! Van önnek családja és gyereke? Egy. Állandóan a
családról  beszél,  meg  arról,  hogy  hogyan  legyünk  többen
Dunaújvárosban.  Én  családos  emberként,  gyereket  nevelő  emberként
vagyok itt. Ön állandóan erről papol nekünk, ezzel nincs is probléma, de
akkor  tegyen.  Másik.  Az,  hogy  jelenleg  mi  van  Dunaújvárosban,  azt
szerintem itt egy jó pár ember tudja. De én emlékszem tíz évvel ezelőtt
vagy  tizenöt  évvel  ezelőtt  nem  képviselőként,  nem  alkalmazottként,
hanem vállalkozóként dolgoztam. Itt ül az az ember közöttünk, akihez én
bejártam  még  talán  karácsony  előtt,  és  könyörögtem  azért,  hogy
fizetésünk  legyen.  Úgy  hívják,  hogy  Pintér  Attila,  akkor  gazdasági
alpolgármesterként szerepelt. Ezt csak azért hozom fel, mert volt egy pár
év, amikor a városnak nem volt pénze, és nem volt fejlesztése, és nem
volt semmi. Emlékszem arra is, hogy a DVG-nél kb. harmincan dolgoztak.
Ön, önök állandóan azokat a cégeket és azokat a helyeket támadják, ahol
ad  1  növekszik  az  emberállomány,  növekszik  a  betett  pénzösszeg,  és
dolgoznak az emberek.  Tehát egyik oldalról  fikáznak minket,  mert  nem
dolgozunk, és mutyizunk, és minden mást csinálunk. A másik oldalról meg
nem értem az egészet.  Hát,  most  döntsük már el!  Tehát  az elmúlt  tíz
évben  óriási  mennyiségű  fejlesztést  kapott  a  város,  és  pénzügyi
helyzetünk  rendeződött.  Nem tudom pontosan,  de  nem pluszba  volt  a
város költségvetésben, hanem igencsak mínuszban. Abból a mínuszból
nem  lehetett  fejleszteni.  Szerintem  az  elmúlt  időszakban  igenis  van
fejlődés. Aki nem ezt állítja, nem mondom, hogy hazudik, de akkor nem
értünk egyet, és valami nagyon nem stimmel. Úgyhogy megkérem önöket,
hogy ne az országos politikával  foglalkozzunk, ugyanis ez Dunaújváros
közgyűlése,  nem országos közgyűlés.  Egyedül  én úgy gondolom, hogy
Pintér  Tamásnak  van  jelenleg  joga  vagy  lehetősége  arra,  mint
országgyűlési képviselő, hogy beleszóljon, de ezen kívül maradjunk már a
városi politikában. Jó? És ne állandóan ezt hozzuk föl, hogy így mutyi meg
úgy mutyi. Nincs mutyi. Fejlődés van. És nem elvesszük a munkahelyeket,
hanem  teremtünk.  Én  azért  megkérdezném,  és  egyben  a  hivataltól  is
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kérnék egy kiegészítőt,  hogy tíz  évvel  ezelőtt  hány alkalmazottja  volt  a
DVG-nek, a Dunanettnek, még sorolhatnám a cégeket, és most hány van.
Tehát munkahelyeket teremtünk. És áldozunk arra, hogy előrébb legyen.
Különben ön lesz az első, aki berohangál hozzánk, hogy kell egy új kuka,
kell egy új út, kell egy bicikliút, ugye, mert erről is beszéltünk, meg kell ez,
meg  kell  az.  Hát,  ezt  csak  úgy  tudjuk  megoldani,  hogy  fejlődünk,  és
pályázati  pénzeket nyerünk. Nem megakasztani  kell  a dolgokat,  hanem
támogatni. Köszönöm szépen.

Cserna Gábor polgármester:

Izsák képviselő úr!

Izsák Máté képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt  Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én sem
szoktam nagyon belemenni ezekbe a csörtékbe, de hát most már, ha lehet
ilyet  mondani,  elég  volt.  Tehát  Barta  képviselő  úr,  ugye  az  ügyrendi
javaslata az volt, hogy mondom a napirendi címeket, hogy miket javasolt
levételre. Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósítása, Vidámpark,
Radari  sporttelep, szintén új városi fürdő- és vízi  sport centrum, Szalki-
sziget fejlesztése. Ezeknek a szakmai és jogi aggályaira úgy emlékszem,
a múltkori közgyűlésen is már kapott választ Szepesi alpolgármester úrtól.
És  úgy  gondolom,  hogy  ma  pedig  végérvényesen  megkapta  erre  a
választ.  Én  úgy  gondolom,  hogy  ön  érti  is  a  választ,  és  múltkor  is
megértette,  csak úgy látszik,  hogy önök nem építeni  akarnak ebben a
városban,  hanem  akadályozzák  az  építési  és  fejlesztési  folyamatokat.
Kérem, ezen gondolkozzanak el,  és ezt  mondják el  a választóiknak is,
hogy  önök  e  mentén  a  dolog  mentén  politizálnak.  És  úgy  gondolom,
hogyha bármifajta csúszás is és bármi is van, nem kell még rátenni ilyen
dolgokkal. Itt, hogyha ezeket a napirendi pontokat levettük volna, és nem
haladhatnak megfelelő ütemben azok a munkálatok, amelyek jelenleg is
folynak, rengeteg késés lenne. Gondolom, arra játszanak, hogy nehogy
valami elkészüljön. Hát, ezen gondolkozzon el! Köszönöm.

Cserna Gábor polgármester:

Nagyon köszönöm a hozzászólását. Jegyző asszony kért szót.

Dr. Sürü Renáta jegyző:

Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Közgyűlés! Tisztelt  Alpolgármester Úr!
Én  maximálisan  szeretném  visszautasítani  a  hivatal  nevében,  mint
hivatalvezető  azt  a  fajta  rágalmat  miszerint  a  hivatalból  mennek  ki  az
adatok. Valóban felmerült ilyen jellegű probléma, gyanú, amire semmifajta
bizonyíték  nincs.  Három ember  tudott  arról  az  anyagtartalomról,  amiről
beszélünk. Nem szoktam dicsekedni, de engedjék most ezt meg nekem,
mert azt gondolom, hogy nálam is a hivatallal kapcsolatban most van az
elég.  Ezek az emberek erejüket  megfeszítve  dolgoznak,  nagyon sokan
húsz-harminc  év  után  száznyolcvanegyezer  forintos  bruttó  bérért.
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Igyekszünk mindent megtenni. Ennek a hivatalnak van egy olyan jegyzője,
amiről  önök  nem  tudnak,  mert  nem  szoktam  közzétenni.  A
Belügyminisztérium  Korrupcióellenes  Főosztálya  kiadott  egy
önkormányzatoknak szóló tanulmányt, egy kézikönyvet, amelyben az én
munkámat,  általam  a  hivatalom  munkáját  példaértékűnek  tekintik,  és
ajánlják követni más önkormányzatoknak. Igen gyakori az, hogy kollegák
a minisztériumból fontos kardinális kérdésekben kikérik a véleményemet.
Én alpolgármester úrral való beszélgetés kapcsán megígértem azt, hogy
bármit megteszek annak érdekében, hogy kiderüljön, hogy valóban tőlünk
mennek-e  ki  adatok  akármilyen  oldalra,  akárkihez.  Én  most  pártállás
nélkül mondom ezt. És nem szeretnék senkit fárasztani azzal, hogy milyen
komoly követelményeket ró ránk az európai uniós adatvédelmi jogszabály
bevezetése,  melynek  az  alsó  bírsághatára  ötvenezer  euró.  Számtalan
ilyen előadáson vettem részt. Én nagyon szépen kérek mindenkit,  hogy
tiszteljen meg bennünket  a bizalmával,  és ha ezt  elmondjuk,  bármelyik
állampolgár,  választópolgár  bizonytalanságban érezheti  magát  akár egy
szociális  kérelme beadásánál  is.  Ebből  a  hivatalból  nem mennek ki  az
adatok.  De  ha  igen,  én  leszek az,  aki  legszigorúbban fellép  ennek  az
orvoslására, és a fegyelmi eljárás lefolytatására mindenképpen garanciát
vállalok itt, önök előtt. Köszönöm szépen.

Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm. Barta képviselő úr!

Barta Endre képviselő:

Köszönöm a szót.  Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Közgyűlés! Először
alpolgármester úrhoz fordulnék.  Amikor két hónappal  először  tettem föl
ezen aggályaimat, ugye akkor is feljelentéssel való fenyegetést kaptam.
Most az ülés elején, amikor elmondtam az én aggályaimat, kértem azt a
dokumentumot, hogy minden képviselő kapja meg, hogy a Vasmű út 41.
megfelel  ezeknek  a  követelményeknek.  Minden  bizonnyal,  ugye  ha  jól
emlékszem a két  hónapi  válaszában  azt  mondta,  hogy  ön  saját  maga
ellenőrizte  ezeket.  Tehát  akkor  ezek  a  dokumentumok megvannak,  és
semmilyen  akadálya  nincs,  hogy  mi  ezeket  megkapjuk,  és  aggályaim
végképp eloszoljanak.  Izsák képviselő úr felé fordulva,  valóban nagyon
fontosak ezek a beruházások, de ha egy sportpéldát hozhatok föl, hogyha
mondjuk  egy  olimpiára  készülő  százméteres  gyorsfutó  is  szeretné,
mondjuk  9.5  alatt  futni  a  százat,  de  azt  nem  mindegy,  hogy  milyen
eszközökkel. Ha 9.5 alatt futja, és kiderült, hogy azok az eszközök nem
voltak legálisak, akkor oda az eredmény, oda az, hogy ő milyen gyorsan
futotta. Megvalósulhat itt minden, csak nem mindegy, hogy hogyan. Mi is
azon  vagyunk,  hogy  ez  a  város  fejlődjön,  szépüljön,  épüljön,  a
városlakóknak minél  jobb legyen itt  az élete,  csak nem mindegy,  hogy
milyen áron. Köszönöm.

Cserna Gábor polgármester:



31

Köszönöm.  Megkérem,  egy  kis  figyelmet  szeretnék  kérni.  Megkérem
Hingyi frakcióvezető urat, hogy keresse meg a Cserni Béla képviselő urat,
és  próbálja  motiválni  egy  kis  közgyűlési  munkára,  amennyiben  sikerül.
Köszönöm. Szabó képviselő úré a szó.

Szabó Zsolt képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Bevallom,
hogy én nem számítottam arra, hogy itt ma ilyen, helyenként szórakoztató
fordulatok lesznek a képviselő-testület ülésén. És én a magam részéről
azt  szeretném  elmondani,  Szepesi  alpolgármester  úrnak  a  stílusát
egyébként helyenként kedvelem. Helyenként nagyon jókat tudok kacagni
a válaszain, és szerintem a humor nagyon rendben van a válaszaiban,
csak kár, hogy néha azt érzem, hogy közben pedig iszonyatosan dühös
vagyok, mert a humorral nagyon ügyesen elkanyarodik a tényektől és a
kérdésektől. De jó politikus, az így szokta ezt, úgyhogy ez …

Cserna Gábor polgármester:

Trükkös az alpolgármester úr.

Szabó Zsolt képviselő:

Igen, igen. Ugyanakkor szóval azt gondolom, hogy részben viszont kibújt
a szög a zsákból, és hogy Fideszes képviselő-társaim, Iván képviselő úr
akarja megmondani azt, hogy egy ellenzéki képviselő miről beszélhet, és
miről  nem, az szerintem aggályos, mert jelenleg még nem diktatúrában
élünk, hanem egy demokráciában, ahol mindenkinek joga van elmondani
a véleményét, és azért jó lenne, hogyha ez meg is maradna. De hogy pár
konkrét válasszal  is éljek,  és itt  nem fogom ezt senkinek sem címezni,
mert  azt  gondolom,  hogy  nem  ilyen  vitákra  van  szükség,  hanem
konstruktív  párbeszédre,  előre  mutató  vitákra.  Azért  azt  Szepesi
alpolgármester  úrnak  szánt  részben  pozitív  megjegyzésem  mellett
szeretném elmondani, hogy engem őszintén sajnálattal tölt el ez a helyzet,
hogy  jegyző  asszony  és  alpolgármester  úr  a  képviselő-testület  ülésén
beszél arról, hogy a hivatal belügyeiben mi történik, mert szerintem annak
nincsen  itt  a  helye,  és  ez  nem  vet  jó  fényt  a  városra.  Úgyhogy  én
remélem,  hogy  önök  ezt  konstruktívan,  jó  munkakapcsolatot  megtartva
tudják majd rendezni. És ugyanakkor azt szeretném látni, hogy szeretném,
hogyha  látnánk,  hogy  ez  a  város  nagyon  nagy  részben  európai  uniós
fejlesztési  forrásokból  gazdagodik,  azokból  bővül,  és  hogy  ezeket  a
fejlesztéseket nem az ellenzék veszélyezteti, hanem önök veszélyeztetik
akkor, amikor a politikai kampányukat „Állítsuk meg Brüsszelt!” felhanggal
az Európai Uniót hergelve folytatják, hiszen az Európai Unióban ugye már
a magyar jogállamiság helyzetével kapcsolatban nagyon komoly eljárások
indultak, amiknek az lehet az eredménye, hogy az európai uniós források
felfüggesztésre kerülnek. Azt gondolom, hogy amikor önök ilyen helyzetet
teremtenek, akkor ezeket a forrásokat és ezeket a fejlesztéseket nem az
ellenzék veszélyezteti,  hanem önök.  És még egy nagyon fontos dolog,
hogy  azt  gondolom,  hogyha  megnézzük,  hogy  milyenek  a  népességi
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adatok  ma  Dunaújvárosban,  akkor  azért  látjuk,  hogy  érdemes  arról
beszélni,  hogy  a  fiatalok  hogyan  tudnak  itt  maradni.  És  én  nagyon
szeretném, hogyha erre ez a fajta politikai cinizmus helyett építő jellegű
megoldásokat  és  válaszokat  kapnánk,  mert  szerintem  ez  egy  sokkal
komolyabb ügy annál, hogy ezt politikai csaták témájává tegyük, mert én
azt  gondolom,  hogy  minden  jó  politikusnak  és  minden  elkötelezett
politikusnak  tudnia  kell,  hogy  mi  az  a  pont,  amikor  a  város  érdekét  a
politikai  csaták  elé  kell  helyezni.  És  szerintem az,  hogy  a  városban  a
fiatalok itt tudjanak maradni, és építeni, fejleszteni tudják ezt a várost, ez
egy olyan kérdés, amit nem cinizmussal, hanem őszinte párbeszéddel kell
kezelnünk. Köszönöm szépen.

Cserna Gábor polgármester:

A jegyző asszony kontra Szepesi alpolgármester úr közötti gondolatcserét
én  nem éreztem olyan  éllel,  ahogy  ön  azt  megfogalmazta.  De  nyilván
azért, mert én ismerem a történetnek a hátterét. A munkakapcsolatuk a
jegyzőnőnek  és  az  alpolgármester  úrnak  kifogástalan,  és  ezt  a
legkomolyabban mondom. Gombos alpolgármester úr kért szót.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én inkább
arról  szeretnék  beszélni,  ami  a  várost  érintő  kérdések  többségét
foglalkoztatja, és a városban élőket is érdekli.

Cserna Gábor polgármester:

Bocsásson  meg  egy  pillanatra,  alpolgármester  úr!  Amióta  az  első
napirendi pont vitáját lezártam, azóta csak egyre nő a hozzászólók száma.
Tehát  kérném tisztelettel,  nálam a  Cserni  Béla  képviselő  úr  az  utolsó
hozzászóló, akkor… hozzászóló, itt a monitorom alapján, akkor utána sort
kerítünk a szavazásra. Alpolgármester úré a szó!

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm.  Folytatnám  azzal,  hogy  szóba  került,  hogy  a  közgyűlési
anyagok  a  közgyűlés  napján  kerülnek  kiosztásra.  Ezt  én  magam  is
cáfolom,  különös  tekintettel  arra,  hogy  kezemben van  egy  olyan  levél,
amely  a  városüzemeltetési  osztályvezető  aláírásával  érkezett,  és  jóval
korábban megkaptam.  Az osztályt  minősíti  pozitív  értelemben az,  hogy
igyekeznek minden alkalommal korrekt válaszokat adni, és hadd idézzek a
2018. október 18-ai közgyűlésen elhangzott problémafelvetés válaszára:
„József  Attila  út  páros  oldalán  lévő  aszfaltburkolatú  járda  felújítására
vonatkozó  szerződést  2018.  május  3-án  megkötöttük  a  DVG  Zrt.-vel,
melynek  teljesítési  határideje  2018.  december  14.  Amennyiben  a
megadott  határidő  nem  tartható,  úgy  egyeztetést  követően  a  határidő
módosítására kerülhet sor.” És hogy miért is ragadtam meg éppen ezt a
témakört.  Tegnap  volt  szerencsénk  fogadni  Leszno  városának
küldöttségét. 
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Cserna Gábor polgármester:

Interjút ad a képviselő úr?

Gombos István alpolgármester:

Érdekes módon… Ez az ő problémájuk, tehát én azt gondolom, hogy nem
feltétlenül…  Polgármester  Úr!  Nagy  tisztelettel,  a  renitenseket  szólítsa
meg, legyen kedves! Tehát folytatva a gondolatot, azért bátorkodtam ezt a
példát  felhozni,  mert  Leszno  város  küldöttségének  tagjai  el  voltak
ragadtatva  Dunaújvárostól,  a  rengeteg  zöld  területtől,  az  építkezés,  az
egyetem épületétől, annak környezetétől, és sok minden mástól. Én azt
hiszem,  hogy  Szabó  képviselő  úr  mikor  rendre  politikai  ügyekkel
foglalkozik, soha senki nem tiltotta meg, eddig is elmondhatta, valószínű
ezután is  elmondhatja.  Az,  hogy legfeljebb nekünk,  képviselőknek nem
tetszik,  az  a  mi  egyéni  szocproblémánk,  következésképpen  nem  önt
akarjuk befolyásolni  a tekintetben,  hogy mit  mondjon,  de én szeretném
már egyszer megélni, és most némi érintőlegességet, tanúbizonyságot tett
arról, hogy talán tényleg érdekli a város fejlődése, mert egy pár mondat
elhangzott öntől ebben a vonatkozásban is. Tehát higgye el, higgyék el,
fejlődik ez a város, sokaknak szimpatikus az, ami ebben a városban akár
a  Modern  Városok  Program  keretében  zajlik,  és  még  sorolhatnám.
Röviden  ennyit,  és  természetesen  elnézést,  ha  többet  beszéltem  a
kelleténél. 

Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm. Pintér Attila képviselő úré a szó!

Pintér Attila képviselő:

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én kevésbé szórakozom jól,
főleg  akkor,  amikor  közel  egy  órája  egy  csomó  témakörben  teljesen
fölösleges vita zajlik olyan ügyekben, ami egyáltalán nem a várost érinti.
Én mindig  azt  képviseltem ebben a  közgyűlésben,  hogy aki  idejön,  az
próbáljon meg a város ügyeit képviselni, próbáljon meg erről beszélni, és
szorítkozzunk erre. Az országos politikának nem itt van a helye, hanem a
Parlamentben. Mindenkinek megvan a feladata ebben a témakörben. Én
elhiszem, hogy itt valamennyit kell politizálni, de szerintem az itt lévőknek
az idejét feleslegesen ne húzzuk ezzel. Elnézést kérek, hogy még egyszer
hozzászóltam,  de  az  Iván  képviselő  úr  a  nevemet  említette  az  ügy
kapcsán, és nem szeretném, hogyha úgy maradna benne a levegőben ez
a témakör, ahogy ő ezt kihangsúlyozta, vagy elmondta. Szeretném jelezni,
hogy  az  Iván  képviselő  úrral  mi  nagyon  sokszor  beszélgetünk,
beszélgettünk  annak  idején  meg  most  is,  részben  azért,  mert  a  sport
kapcsán meg egyéb tekintetben is úgy gondolom, hogy jó kapcsolatban
vagyunk egymással, és remélem, ebből az Iván képviselő úrnak nem lesz
baja,  hogy  velem  jó  kapcsolatban  van.  Valóban,  amikor  gazdasági
alpolgármester  voltam,  többször  találkoztunk  több  témakörben.  Biztos,
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hogy volt olyan is, ami pénzkifizetést, egyéb dolgot érintett, de szeretném
jelezni,  hogy  a  gazdasági  alpolgármestereket  ilyen  ügyekben  szokták
megkeresni. A város pénzügyi működésében, bár nehéz időszakok mindig
voltak, de megoldhatatlan és kezelhetetlen feladat soha nem volt annak
idején  sem,  és  nincs  ma  sem.  És  ebben  kérem  majd  Szepesi
alpolgármester  urat,  hogy  erősítsen  meg.  Azon  dolgozik  a  gazdasági
alpolgármester  meg  a  városvezetés,  hogy  a  város  pénzügyi  dolgait
megoldja. Persze, amikor beszállítók sora jön, és különböző kifizetéseket
szeretnének előbbre hozni, nyilván ebbe a városvezetésnek van feladata,
mint ahogy egy működő cégnél is a gazdasági vezetőnek ez a feladata, de
azt  gondolom,  hogy a  város  stabil  működése,  az  a rendszerváltás  óta
biztosított volt mindig is. Abban persze voltak közöttünk viták, mint ahogy
vannak ma is, hogy a fejlesztési forrásokat, egyéb pénzeket éppen milyen
sorrendben és mire használjuk,  de  hát  ettől  politika  a politika,  és  ettől
vagyunk  különbözőek,  hogy  ebben  mi  vitatkozzunk  egymással.  De  azt
gondolom, hogy egy dologban soha nem volt vita közöttünk, az pedig az,
hogy a város fejlődését szolgáljuk. És el kell mondjam, hogy a 2010 előtti
időszakban is, és ebben meg Cserna polgármester urat kérem, hogy majd
erősítsen meg, azért az nem igaz, hogy a városban nem történt semmi.
Rengeteg fejlesztés történt, rengeteg új munkahely létesült, úgyhogy én
csak szerettem volna ezt elmondani, hogy ne úgy tűnjön, mintha húztunk
volna egy vonalat 2010-ben, és akkor előtte semmi, azóta meg minden,
mert ez így nem igaz. De természetesen az biztos, hogy 2010 előtt uniós
források nem álltak úgy rendelkezésre,  mint  most,  ezt  pontosan tudtuk
akkor  is.  Tudtuk  azt  is,  hogy  a  ’10  után  következő  időszakban  jóval
nagyobb  lehetőségek  lesznek.  Nyilván  ezt  a  jelenlegi  többség  ki  is
használja, és használja is ki egyébként a város fejlesztése tekintetében.
Csak arra szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy a város fejlődése, az
folyamatos volt. Köszönöm szépen.

Cserna Gábor polgármester:

Ez egy teljesen korrekt  hozzászólás volt.  Lőrinczi  képviselő úré a szó!
Mellbedobással nyert. Parancsoljon!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm a szót.  Polgármester Úr! Bocsánat,  egyeztettem még. Egyet
kell, értsek Pintér Attila képviselő úrral valóban. Ez a Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlése, és itt valóban helyi ügyekről kell beszélnünk, és
nem az országos ügyekről. Tájékoztatni a város lakosságát a munkáról,
amit  végzünk,  és  én  azt  gondolom,  hogy  nekünk  ez  kell,  legyen  a
legfontosabb. Erre is esküdtünk fel. Amire szeretnék rávilágítani, hogy a
fejlesztésekről  meglehetősen  kevés  szó  esett,  és  én  a  tényekről
beszélnék,  az  eredményekről,  arról,  hogy  mi  az,  ami  itt  ténylegesen
történik. A közgyűlési tájékoztatóban van egy nagyon szép táblázat, és én
azt gondolom, hogy a lakosság erről nem tud elegendő információt. Sokan
kérdezik  tőlem,  hogy  hol  tartanak  azok  a  fejlesztések,  amelyeket
polgármester  úr,  illetve  miniszterelnök  úr  amelyről  megállapodott,  és
amelyről  a  megállapodások  megszülettek.  És  ilyenkor  sok  esetben  azt
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tudom  mondani,  hogy  előkészítés  alatt,  sok  esetben  pedig  azt  tudom
mondani, hogy folyamatban van, illetve már el is készült. No, néhányat a
teljesség  igénye  nélkül  felsorolnék,  amelyről  úgy  gondolom,  hogy  a
lakosság érdeklődésére számíthat. Az egyik a Dunaújváros-Nagyvenyim-
Mezőfalva-Sárbogárd  közötti  közúti  összeköttetés  megvalósítása.  Ez  a
projekt  előkészítés  alatt  van.  Áruforgalmi  csomópont  kialakítása,  ez
előkészítés  már  lezárult,  illetve  a  tervezés  folyamatban  van.  Az  e-
mobilitásra épülő új modern buszpályaudvar megvalósítása, közlekedési
csomópont  kialakítása,  az  előkészítés  lezárult,  illetve  a  tervezés
folyamatban van. A városi autóbusz állomány cseréje, amely gyakorlatilag
tervezés  lezárult,  illetve  folyamatban  van.  Városi  víziközmű-hálózat
fejlesztése,  ahol  a  tervezés  lezárult,  és  a  tervezés  folyamatban  van.
Vidámpark, illetve vidámparki terület fejlesztése, ahol a tervezés lezárult,
és  az  előkészítés  is  megtörtént.  Ma  is  téma  a  Baracsi  úti  arborétum
további  fejlesztése  és  látogatóközponttá  alakítása,  a  tervezés  és
előkészítés  lezárult.  Radari  sporttelep  fejlesztése,  ahol  gyakorlatilag
tervezés, előkészítés, közbeszerzés és kivitelezés is megtörtént már. Át is
adtuk  már  a  Radari  sporttelepet.  A  Szalki-sziget  rekreációs  célú
fejlesztése, ahol  az előkészítés megtörtént,  tervezés pedig folyamatban
van  tudomásom  szerint.  Szállodakialakítás,  ahol  az  előkészítés  van
folyamatban. Az ún. Zöld rendelőintézetnek épületének a hasznosítása, itt
gyakorlatilag  a  tervezés,  előkészítés  már  lezajlott,  a  kivitelezés
folyamatban van,  de mindez már az állami beruházásban. Az új  városi
fürdő-  és  vízi  sport  centrum  megvalósítása,  amelyből  az  élményfürdő
előkészítés,  tervezés,  illetve kivitelezés már megtörtént,  át  lett  adva.  A
Fabó Éva Sportuszoda felújítása, ahol az előkészítés, tervezés, illetve hát
folyamatban van, a jövő év folyamán a kivitelezés. A gazdaságfejlesztést
és  munkaerő  mobilitás  ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés
Dunaújvárosban  tervezés  lezárult,  és  előkészítés  alatt  van  a  kivitelező
kiválasztása.  Átadtuk  a  Makk  Marci  felújítását,  tervezés  lezárult,
kivitelezés…  Bocsánat,  bölcsőde.  Kivitelezés  megtörtént.  Dunaújvárosi
Óvoda felújítása,  tervezés lezárult,  és  a  kivitelezés is  megtörtént.  Zöld
város  kialakítása  projektben  a  Városháza  tértől  keletre  eső  területek
rekonstrukciója,  itt  gyakorlatilag az előkészítés,  tervezés lezárult,  illetve
folyamatban van a megvalósítás. Vasmű út és kis Vasmű utca közötti zöld
területek  rekonstrukciója,  előkészítés,  tervezés  és  a  kivitelezés
megtörtént.  Dózsa  Mozi  környezetének  rekonstrukciója,  itt  lezárult  a
tervezés,  és  előkészítés  alatt  van  a  kivitelező  kiválasztás,  aztán  majd
később  következhet  a  kivitelezés.  A  Városháza  „B”  szárnyában  lévő
kávézó kialakítása, itt megtörtént a tervezés, kivitelezés. Bocsánat, én ezt
fontosnak tartom. Én azt gondolom, hogy a városlakók tájékoztatása az
szerintem  a  legfontosabb,  és  erről  tudniuk  kell.  Mert  ezek  fontos
eredmények, fontos fejlesztések, aztán itt lehet vitázni mindenféle egyéb
dologról, de ezek a tények, ezek a fontosak, hogy ezek megvalósuljanak.
A  Dózsa  Mozicentrum épületének  megújítása,  gyakorlatilag  a  tervezés
lezárult, és a kivitelező kiválasztása előkészítés alatt. Illetve iskoláknak a
fejlesztése, Dózsa György iskola, lezárult a tervezés, kivitelező kiválasztás
folyamatban  a  kivitelezés.  Petőfi  iskola  épületenergetikai  fejlesztése,
lezárult  a  tervezés,  illetve  kivitelező  kiválasztás,  illetve  el  is  készült  a
kivitelezés. Vasvári Pál iskola energetikai fejlesztése, itt is gyakorlatilag a
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tervezés  megtörtént,  és  el  is  készült  a  munkálat.  Illetve  Dunaújvárosi
Óvoda épületenergetikai fejlesztése, itt lezárult a tervezés, és el is készült
a  kivitelezés.  És  még  jó  néhány  téma  van,  amelyeknek  a  tervezése,
előkészítése folyamatban van,  ezekkel  most  egyelőre  nem untatnám a
városlakókat, de én azt gondolom, és elnézést, hogy raboltam az időt, hét
percet az önök életéből, de ezeknek a fejlesztéseknek az, hogy mi volt, mi
az,  ami  tervezés alatt  van,  előkészítés  alatt  van,  mi  az,  ami  elkészült,
ezeket  el  kell  mondani,  mert  ezek  a  legfontosabbak.  És  ezek  itt,
Dunaújvárosban valósulnak meg. Köszönöm, hogy meghallgattak.

Cserna Gábor polgármester:

Egy  picit  szeretném  képviselő  urat  korrigálni,  mert  nem  a  Radari
sporttelepet  adtuk  át,  hanem  azon  belül  egy  küzdőcsarnokot,  tehát  a
fejlesztés  a  Radari  sporttelepen  még  folyamatban  van.  Cserni  Béla
képviselő úr kért szót!

Cserni Béla képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Elnézést,
hogy kicsit ingerlékenyebb vagyok a kelleténél most, de már rég voltam
közgyűlésen,  és  hát  a  Hingyi  úrral  beszólított  a  polgármesterem
utasítására Cserni képviselő urat, és ettől úgy megijedtem, hogy leejtettem
a telefonomat, úgyhogy összetört a kijelzője, úgyhogy felettébb fel vagyok
most ajzva. Kérném majd, hogy dobják már össze ezt a húszezres cserét,
hogyha kérhetném, mert nincsen rá pénzem most megcsináltatni. Én egy
sokkal  közérdekűbb  témát  szeretnék  forszírozni,  mert  nem  vagyok  én
végülis parlamenti képviselő, meg vélhetően nem is leszek soha az, ahogy
látom  a  folyamatokat,  úgyhogy  én  egy  helyi  jellegű  dolgot  szeretnék
vázolni.  Ez  pedig  nem más,  mint  így a halloween,  amerikás  stílusban,
Mindszentek,  Halottak  Napja  után  a  temetőnek  az  állapota.  Hát,
megmondom őszintén, én külföldön tartózkodtam egy huzamosabb időt,
és tizennegyedikén volt módon ellátogatni a temetőbe, és megmondom
őszintén,  hogy  megdöbbentő  állapotokat  tapasztaltam.  Palkovics  Jenő
barátom, aki nyugodjon békében, és vélhetően forogna a sírjában, hogyha
azt a helyzetet látná, ami jelen pillanatban az ő általa nagyon szeretett és
közkedvelt  temetőt  illeti.  Hát,  térdig  lehet  járni  a  falevelekben.  Ugye
Szepesi  Attila  annak  idején  azt  mondta,  amikor  elvállalta  a  gazdasági
alpolgármesteri státuszát, hogy ugye amire az őszi falevelek lehullanak,
addigra rend lesz a városban. Így is lett, teljesen igaz, a városban rend
van, de a temetőben viszont nincs az. Ezt önnek is mondom. Biztos, ön is
volt  kint  a  temetőben  a  családtagjainál  megemlékezni  a  halottakról  az
emlékük  végett,  úgyhogy  hát  én  kimentem,  és  egyszerűen  döbbenet.
Tehát  a  szétdobált  mécsesek,  az  elszáradt  virágok  szanaszét  a  fák
tövében, ott vannak a kalodák félig üresen. És hát én egy fél órát voltam
kb.  a  temetőben,  amíg  végiglátogattam  a  családtagjaimnak  az
emlékhelyeit,  és meggyújtottam a rájuk emlékező mécseseimet.  És hát
többen állítottak meg, képviselőként pedig ugye nem a körzetem a temető,
hogy mi van itt. Én nem tudom, hogy mi van itt, én pont ezért gondoltam,
hogyha  már  így  megszólítottak,  akkor  nekem  valamilyen  szempontból
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kötelezettségem is szólni ezért. Ugye jelen pillanatban is a Kegyelet Bt.
üzemelteti ezt a temetőt. Ugye Palkovics Kata, Palkovics Milán mindig jó
munkát végeztek, bármit láttam, ha növényekről, virágokról, bármiről van
szó. Én nem tudom, hogy most milyen koprodukcióban zajlik a temetőnek
a tisztán tartása, üzemeltetése. Annak idején, tudom, hogy a CKÖ, vagy
most már lehet, hogy csak RKÖ, nem tudom, hogy kell nevezni őket, ugye
Hosszú  János  által  vezetett  kisebbségi  önkormányzatnak  a  DHHF Kft.
nevezetű  cége  segített  be  még  itt  valami  gebinbe  ezt  a  temetőt
fenntartani. Én azt látom, hogy valami nem jól halad, tehát valami homok
került itt a gépezetbe. Úgyhogy én képviselőként azt javaslom a tisztelt
közgyűlés  számára,  hogy  próbáljuk  meg  megvizsgálni  annak  a
lehetőségét,  hogy  a  temető  üzemeltetését  egyébként  minden  egyéb
dologra kiválóan alkalmas DVG Zrt.-vel nem lehetne-e elláttatni, mert én
biztos  vagyok  benne,  hogy  jobb  képet  mutatna  a  temető  november
elsején,  ha  nem  a  jelenlegi  üzemeltető  üzemeltetné,  hiszen  ha  most
november  elsejére  sem  tudták  kitakarítani  és  rendbe  tenni  a  város
egyetlen komoly temetőjét, akkor vélhetően a jövő évben is ugyanez lesz
a helyzet. Én meg ezt nem szeretném még egyszer megtapasztalni,  és
még  egyszer  annak  a  megaláztatásnak  nem  szeretném  magamat  se
kitenni,  egyébként  mint  Temető  utcai  lakos,  hogy  engem dunaújvárosi
polgárok számon kérjenek azért,  amit  nem kell  elvégezni.  Nekem az a
feladatom, az a dolgom evvel kapcsolatban, hogy üzemeltetőt bízzak meg
ahhoz, hogy ez a temető kulturált legyen, és szép legyen, meg jó legyen
mindenki  számára.  Azt  gondolom,  a  temető  nem  politikai  indíttatású
kérdés semmi szín alatt sem. Az elhunyt rokonaink nyugszanak ott. Ennek
megfelelő színvonalú teret kell biztosítani mindenkinek. És én kérném a
DVG  Zrt.  vezérigazgatóját,  hogy  vizsgálják  meg  annak  a  lehetőségét,
hogy  ők  miként  tudnák  üzemeltetni  ezt  a  temetőt,  milyen  díjszabással
működne. Vessék ezt össze a jelenlegi árfekvéssel, amit a Kegyelet Bt.
végez.  És  ha  tesznek  náluk  kedvezőbb  ajánlatot,  én  biztos,  hogy
szószólója  leszek  annak,  hogy  váltsuk  le  a  jelenlegi  üzemeltetőjét  a
temetőnek, és a DVG Zrt.-t bízzuk meg evvel a feladattal. Azt gondolom, a
DVG  Zrt.  egyébként  már  üzemeltette  a  temetőt,  mind  az  urnahelyek,
sírhelyek megváltásának nyilvántartását is vitte, nem volt semmi gond, a
temető mindig megfelelő minőségű volt. A másik pedig a ravatalozónak a
helyzete. Én tíz éve azt hallgatom, én tizenöt és fél éve vagyok egyéni
képviselő  egyéni  mandátum  mellett.  Higgyék  el,  hogy  én  sok  mindent
fejből  tudok,  nem papírokból  olvastam el,  hanem átéltem.  Úgy,  ahogy
Dorkota Lajos úrral és Cserna Gábor úrral is, polgármesterünk emlékszik
mindazokra  a  dolgokra,  amik  itt,  ebben  a  közgyűlési  teremben  annak
idején elhangzottak, vagy ügyek lezajlottak. Egyszerűen értetlenül állok az
előtt,  hogy  Dunaújváros,  egy  megyei  jogú  város,  és  egy  olyan
ravatalozóban volt szerencsém vagy szerencsétlenségem ebben az évben
több  alkalommal  is  jelen  lenni,  amely  nem  méltó  Dunaújvárosnak  a
rangjához,  státuszához.  Volt  megint  sajnálatos  módon  egy  kénytelen
megjelenésem a rácalmási temetőben. Nagyon kedves barátom nagyon-
nagyon  súlyos  körülmények  között  hunyt  el  egy  idegen  hölgy
idegenkezűsége által. Eltemettük. De az a ravatalozó, ahol én ott voltam,
az méltó ahhoz a településhez, amelyiken volt a szertartás. Rácalmás, a
szomszéd  település,  egy  ötezer  fős  kisváros.  Jó,  a  Hankook  végett
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ismerjük el, hogy mini Kuvaitnak is hívhatnám. Én így is hívom. De hát én
sok  mindent  megengedek  magamnak,  amit  mások  nem.  De  ők
megengedhetik azt maguknak, hogy ilyen ravatalozójuk legyen? Nekünk
meg nem fér bele? Fejlesztünk, itt végigmondta Lőrinczi Konrád képviselő
úr…

Cserna Gábor polgármester:

Bocsásson meg, képviselő úr, megértettük a felvetését, és a felvetésével
kapcsolatban  megvizsgáljuk  az  üzemeltetés  kérdését.  Szeretne  még
valamit mondani?

Cserni Béla képviselő:

Igen, hogy ragaszkodnék egy új ravatalozóhoz ennyi fejlesztés után, amit
Lőrinczi  Konrád képviselő-társam elmondott.  Azt  gondolom, hogy ezt  a
jövő évi költségvetésbe tegyük be. Ha kell, én ehhez képviselői indítványt
is benyújtok. Én szeretnék egy olyan ravatalozót, amelyikbe mindenki, aki
a  halottját  éppen  siratni  megy oda a  temetés  céljából,  az  olyan képet
kapjon, amely méltó Dunaújvároshoz. Köszönöm. Ennyit szerettem volna.

Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm szépen. Frakcióvezető úr kért szót.

Hingyi László képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Hát,  én  most
szeretnék  reagálni  Cserni  Béla  képviselő-társamra.  Én  sajnos  nem
külföldön  voltam  november  elsején,  hanem  a  temetőben  voltam.  És
élményem szerint meg a lakosság véleménye szerint,  én is találkoztam
emberekkel, és örültek neki, hogy szépen rendbe volt rakva a temető, ki
voltak ürítve a kosarak. Az, hogy a levelek hullanak, ebben az időszakban
vagyunk, a levelek itt is hullanak, a városban is, Ózdon is, Budapesten is.
Nem lehet  minden levél  mellé  egy embert  állítani.  Ennek megvan egy
időszaka, amikor mennek a fenntartók, és ezeket a leveleket összeszedik.
Valószínű, hogy a Kegyelet Bt. ezek után is meg fogja tenni kegyelettel a
takarításokat, de nem lehet minden nap vagy óránként odamenni, mert
leesett egy levél, és összeszedje. Tehát én úgy érzem, hogy becsülettel,
tisztelettel  mindig rendbe teszik  a  temetőt  az időszakban.  Az,  hogy ön
külföldön tartózkodik, az az ön dolga. De ezzel nem lehet egy olyan céget
bántalmazni, aki becsülettel és tisztességgel végzi a munkáját. Köszönöm
szépen.

Cserna Gábor polgármester:

Alpolgármester úr kért szót.

Szepesi Attila alpolgármester:



39

Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Polgármester  Úr!  A  temetővel  kapcsolatban
csak arról szeretném tájékoztatni a tisztelt közgyűlést, hogy aki a temetőt
üzemelteti  cég,  az  közbeszerzéssel  nyerte  el  a  temető  üzemeltetését.
Jelenleg az önkormányzat, én nem tudom, majd jegyző úr lesz aki esetleg
segít, hogy kötelezhetjük-e mi, vagy kérhetünk-e valamit az üzemeltetőtől,
vagy  pedig  a  temetőket  üzemeltető  főhatóság,  ne  haragudjanak,  nem
tudom,  hogy  kihez  kell  fordulni,  ő  kérheti,  vagy  utasíthatja  a  temető
kezelőjét a megfelelő dolgokra, akár új ravatalozó, vagy ha nem felel meg,
elnézést  mindig  azt  mondom,  KÖJÁL,  tehát  az  ÁNTSZ   előírásainak.
Dunaújváros magáncégnek beruházást nem végezhet. Ugye én most, azt
mondta  képviselő  úr,  hogy  csináljunk  egy  új  ravatalozót,  ebben  a
formában  nem  lehet,  mert  akkor  minden  velünk  szerződésben  álló
vállalkozó azt mondja, hogy nekem is csinálj valamit, amivel jobb lesz a
szolgáltatásom.  De  megvizsgáljuk  a  szerződést,  majd  jegyző  asszony
segít,  kihez  kell  fordulni,  vagy  ki  tud  ráhatni  a  temető  üzemeltetőjére.
Nekem más volt  a  véleményem a  temetővel  kapcsolatban,  mert  én  is
voltam kint a temetőben. A másik. Barta képviselő úrhoz, hát álljunk bele
ebbe a műbalhéba. Beleállunk. Ön kér adatot. A 2017-es adatot elküldte
nekünk, ami rajta volt ugye a céginformációs nyilvántartásban. 2018-ban,
ha most megszavazzuk a mai közgyűlésen, és meg fogjuk szavazni majd
igenis májusban és novemberben nézzük meg az in-house, hogy áll ez a
százalék, akkor legkésőbb december elején fog erről adatot kapni, mert
másképp nem kaphat  adatot,  mert  a  mai  állásfoglalások meg egyebek
szerint a mérleget lezáró év után lehet ezt az arányszámot megállapítani.
Meg az, hogy ön kér adatot, most megint, nem ezt az adatot kérte, hanem
azt  az  adatot  kérte,  hogy  a  Vasmű  út  41.-ben  kik  dolgoznak,  mi  a
lakcímük, mennyi a fizetésük. Nagy tisztelettel mondom önnek, ezek közül
megkaphatja, hogy kik dolgoznak ott,  a többit a magyar törvények nem
engedik,  hogy  megadjuk  önnek.  De  természetesen  mindennel  a
rendelkezésére fogunk állni. Köszönöm.

Cserna Gábor polgármester:

Nagyon köszönöm. Tóth Kálmán képviselő úr!

Tóth Kálmán képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Azt
gondolom,  Szepesi  alpolgármester  úrnak  teljesen  igaza  van.  Van  egy
közbeszerzési eljárásunk a temetővel kapcsolatban, ha jól  tudom 2019.
december  31-én  fog  lejárni.  Tíz  évre  kapta  meg  a  szolgáltató  ezt  a
lehetőséget.  Én  arra  szeretném  kérni  a  közbeszerzési  bizottságot,
vizsgálja  fölül  a  szerződést,  és  nézze  meg,  hogy  mik  vannak  abban
benne. Az alapján lehet véleményt mondani. És nagyon szépen kérem,
kikérem magamnak, amit a Bt.-vel kapcsolatban mondott, mert tényleg ki
kell járni a temetőbe, meg kell nézni, mennyi mindent tettek, és tesznek is
ezután.  És  én  szeretném,  ha  ezt  majd  visszautasítaná,  ezt  a
kijelentéseket. Köszönöm szépen.
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Cserna Gábor polgármester:

Köszönöm.  Tisztelt  Közgyűlés!  Szeretném  önöket  pár  dologról
tájékoztatni, és akkor a napirendet lezártuk. Három blokkra osztanám a
mondandómat,  és  igyekszem,  tekintettel,  hogy  másfél  órája  tart  a
közgyűlés  az  első  napirenddel,  szeretném  viszonylag  rövidebben
elmondani,  mint  reggel  még  gondoltam.  Az  egyik  az  elmúlt  időszak
néhány eseményéről való tájékoztató. De előtte megkérném Kiss András
ügyvezető igazgató urat, hogy tekintettel, hogy a közgyűlés legközelebb
december 13-án tart rendes ülést, Luca napon, nagyon röviden, tényleg
nagyon röviden, hogy hogy halad a közel  egy hónapos,  több mint  egy
hónapos adventi rendezvénysorozat előkészítése. Erről legyen szíves egy
nagyon rövid tájékoztatást adni!

Kiss András a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője:

Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Polgármester  Úr!  Kicsit  vidámabb  vizekre
eveznék  ez  után  a  sok  csörte  után.  Az  Adventi  Forgatagot  már  több
hónapja szervezzük. A tavalyi évben felújítottuk a faházakat, az idei évben
a díszkivilágításra esett a választásunk. Itt szeretném megköszönni Csapó
Gábor főigazgató úrnak, Baráth Artur igazgató úrnak és Becker Józsefnek
és  a  villamos  tagozat  összes  diákjának,  akik  segítettek  ebben  a
munkában. A programokról: másodikán fog kezdődni az első vasárnappal
az adventi program, és egészen 23-ig minden nap öt órától kezdődnek a
színpadi programok, ahol megpróbáltunk minden igényt kielégíteni mind a
helyi fellépők segítségére is számítunk, és lesz egy pár nagyobb fellépő is.
És  emellett  párhuzamosan  természetesen  elkezdtük  már  szervezni  a
szilveszteri  programot.  Sőt,  arról  is  beszámolnék,  hogy  már  a  Parázs-
Varázsra is előkészületeket tettünk. Köszönöm.

Cserna Gábor polgármester:

Legyen  kedves  egy  nagyon  rövid  tájékoztatást  adni  az  Angyaldoboz
elnevezésű jótékonysági akcióról, mert ez közérdekű felhívás.

Kiss András a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetője:

Ja,  az  Angyaldoboz.  Igen,  igen.  Ez  az  elmúlt  évekhez  hasonlóan  az
Útkereső  Szolgálat  segítségével  a  dunaújvárosi  rászoruló  családoknak
próbálunk kedveskedni azzal, aminek a lényege az, hogy dunaújvárosiak
segítenek  dunaújvárosiaknak.  A  tavalyi  évben  nekem nagyon  megható
élmény volt, hogy egész óvodás kortól a kisiskolásokon át mindenki nagy
szeretettel  és boldogsággal  hozta be hozzánk és az MMK-ba ez előre
elkészített  cipős  doboz  méretű  csomagokat  felcímkézve,  hogy  kinek,
milyen korosztálynak, fiúnak, lánynak szánja ezt az akciót. December 7-ig
várjuk  a  felajánlásokat,  és  utána  az  Útkereső  Szolgálat  segítségével
juttatjuk el a rászoruló családoknak. Köszönöm.

Cserna Gábor polgármester:
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Köszönöm  szépen.  Október  23-án  a  Bartók  Színházban  adtuk  át
ünnepélyes keretek  között  a  Dunaújvárosért  díjat,  amelyet  posztumusz
Birkás István, posztumusz Ongai Gábor, valamint Nyári Ilona és Grábics
Gábor kapták meg. E helyről is gratulálok a kitüntetetteknek, és további jó
munkát  kívánok.  Óvodánk  új  központjának  átadása  megtörtént,
bemutatták  a  sajtó  nyilvánosság  előtt  a  Lilla  közben,  a  Dózsa
városrészben.  Tekintettel,  hogy a  Római  városrészi  Pajtás  utcai  óvoda
ebből a szempontból, mint székhely intézmény, ebből a szempontból már
szűknek  bizonyult.  Ráadásul  ugye  bázisintézménnyé,  országos
bázisintézménnyé  vált  az  óvoda,  tehát  az  ország  minden  pontjából
érkeznek ide szakemberek, úgyhogy véleményem szerint ez egy jó döntés
volt.  Dr.  Bakos Károly  úr,  Dunaújváros díszpolgára,  és egyben a Helyi
Választási Bizottság elnöke 95. születésnapját ünnepelte e hónap elején,
november 5-én, hétfőn. Ez alkalommal a város vezetése és dr. Dorkota
Lajos elnök úr köszöntötte jegyző asszonnyal együtt  Karcsi bácsit.  Már
elnézést, hogy így mondom, hogy Karcsi bácsit. És e helyről még egyszer
nagyon jó egészséget, és sok boldogságot kívánok elnök úrnak, valamint
a kedves családtagjainak. A múlt héten, pénteken Varga Mihály miniszter
úr, ugyan ez Dunaföldvár, de mégis közel van hozzánk, és érinti részben a
Hamburgernek a vállalkozását, a Hamburger Hungária Kft. vállalkozását,
Varga  Mihály  miniszter  úr  a  jelenlegi  európai  szint  alapján  nyugodtan
mondható,  hogy  Európa  legszínvonalasabb,  és  ezt  a  szakemberek
mondják,  ún.  higiéniai,  mindenki  érti,  mire  gondolok,  higiéniai
papírtermékeket  gyártó  Vajda  Papír  Kft.-t  adtak  át.  Ez  tizenötmilliárd
forintos állami beruházással valósult meg. Az előbb már hallhattuk Csapó
Gábor főigazgató úr nevét. Múlt héten került sor a második alkalommal
megrendezett szakképzési napra a Dunaferr iskolában. Itt a Dunaújvárosi
Szakképzési  Centrum  mind  a  hetes,  hét  szakképző  tagintézménye
bemutatkozhatott.  A  másik  blokk,  amiről  szeretnék  beszélni,  ez  a
légszennyezettség, a dunaújvárosi légszennyezettség. Kérdés, és egyúttal
tájékoztatnám is önöket, hogy sajnálattal figyeljük azokat az eseményeket,
amelyek  ugye  egyértelműen  tudjuk,  hogy  2004-ben  ugye  az  akkori
szocialista kormány által privatizált  Dunaferr menedzsmentje és a város
legnagyobb  foglalkoztatója  kapcsán  történik  a  városban,  és  az  a
„kegyeletsértő  mód”,  hogy  Mindenszentekkor  öntötték  a  négynapos
hétvége alatt  is,  mégpedig negyven percenként,  ez az ún.  füstgáz,  ezt
negyvenpercenként nyomták ki a városra november elsején és november
2-án  is.  Úgyhogy  kénytelenek voltunk Szepesi  Attilával,  alpolgármester
úrral lépni ebben az ügyben, és dr. Simon László kormánymegbízott urat
tájékoztattuk és felkértük a következőre. Ez a levél sürgősséggel e héten
hétfőn  ment  el  a  kormányhivatalba.  „Tisztelt  dr.  Simon  László
kormánymegbízott  úr!  Tájékoztatom  önt,  hogy  2018.  november  12-én
közérdekű  bejelentést  tettünk,  és  környezetvédelmi  hatósági  eljárás
lefolytatását  kezdeményeztük  a  Fejér  Megyei  Kormányhivatal
Székesfehérvári Járási Hivatalnál.” (Ez hogy jön a képbe? Ez úgy jön a
képbe, hogy az illetékesség nála van.) „Az ISD Kokszoló Kft. – Kokszoló –
Valamint az ISD Dunaferr Zrt. ellen káros légszennyezés miatt. A hivatalos
mérési adatokat elemezve azt tapasztaltuk, hogy a rendszeres határérték
feletti  porszennyezést  egyidejűleg  jelentős  mennyiségű  benzol,  szén-
monoxid,  nitrogén-monoxid,  valamint  nitrogén-dioxid  szennyezést  kíséri.
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Ez  káros  Dunaújváros  levegőjére,  és  káros  a  Dunaújvárosban  lakók
egészségére.  Tisztelettel  felkérjük  kormánymegbízott  urat,  hogy
szíveskedjék  személyesen  segítséget  nyújtani  és  közbenjárni  annak
érdekében,  hogy  Dunaújvárosban  rövid  időn  belül  javulhasson  a
környezeti  levegő  minősége.”  Az  meg  egyébként  mégiscsak  méltatlan,
hogy  az  orosz  tulajdonban  lévő  cégcsoport  menedzsmentje  a  város
vezetését többször, most már kétszeri közgyűlési felszólalások után sem
méltatja még csak válaszadásra sem. Ahogy szoktuk fogalmazni,  mi  itt
maradunk,  bárki  kezében  is  lesz  a  Vasmű  a  jövőben,  az  itt  élők
legnagyobb  foglalkoztatója  reményeink  szerint  a  jövőben  is  a  Dunaferr
Zrt., és bízom benne, hogy mielőbb érdemi lépések történnek ebben az
ügyben. Modern Város Program. Az számomra is egyszerűen döbbenetes
volt, amit a Barta képviselő úr mondott. Tehát itt előzött meg a Szepesi
alpolgármester  úr.  Tehát  vagy  beleállunk  egy  fejlődési  pályába,  amely
egyértelműen jelenleg ugye a Modern Városok előtt áll, és nem zárom ki,
és  itt  megerősítem,  amit  Pintér  Attila  mondott,  hogy  ugyan  voltak
fejlesztések,  alapvetően  a  szemlélet  volt  az,  amelyben  különbség
mutatkozott  kettőnk  között,  a  kettőnk  között  a  két  politikai  irányú
városvezetésre értem, és nagyon jól  mondta, nagyon korrektül  mondta,
hogy kétségkívül az uniós források akkori, 2010 előtti hiánya. Ez a Modern
Város  Program  a  következőért,  és  akkor  ezt  értsék  már  meg  Barta
képviselő úr, és próbáljon egy kicsit az ellenzéki szerepből kilépni, és most
egy  nagyon  picit,  egy  nagyon  picit  városlakó  fejjel  gondolkodva.  Úgy
gondolta a kormány, úgy gondolta a miniszterelnök úr 2015-ben, nem egy
bonyolult  számítás  alapján,  hogy  a  magyar  lakosság,  vidéki  lakosság
jelentős része, négyötöde ebben a huszonhárom megyei jogú városban él.
Megálmodtak egy olyan programot, amelyhez a magyar vidéki lakosság
négyötödének  a  megélhetését,  a  munkakörülményeit,  a  polgári  lét
körülményeinek  a  javítását  szolgálja.  Ezt  elnevezték  Modern  Város
Programnak.  Ennek  az  aláírása  2015-ben  indult,  és  2017  májusában
fejeződött  be.  Mi  pont  a  félidőben,  2016  májusában  kötöttük  meg
miniszterelnök úrral a megállapodást. Az első város egyébként jelképesen
a  hűség  városa,  tehát  Sopron  városa  volt,  és  az  utolsó,  mindenki
gondoljon,  amit  akar,  jelképesen  Hódmezővásárhely  városa  volt.  Ez  a
huszonhárom megyei  jogú  várossal  megkötött  MVP,  és  akkor  innentől
kezdve  rövidítve  mondom,  MVP program,  úgy  tessenek  elképzelni,  ez
kettőszázhatvan  projektet,  kettőszázhatvan  projektet  jelent  a
huszonhárom megyei jogú városban. Ebből kettőszáz olyan lokális, helyi
fejlesztés  a  huszonhárom  megyei  jogú  városban,  amelyet  a  helyi
városvezetés fogalmazott meg, hatvan pedig az egész országot behálózó
gyorsforgalmi  utaknak  a  fejlesztése,  megépítése.  Milyen  forrásból,
képviselő úr. Ennek a kétharmad része hazai forrás, azaz Magyarország
Kormányának  támogatása  a  huszonhárom  megyei  jogú  városnak,  és
egyharmada  az,  amely  uniós,  nemzetközi  forrás.  Ahogy  voltam szíves
említeni,  félidőben,  2016.  május  31-én  kötöttük  meg  a  megállapodást.
Miniszterelnök úr mindig, mindenhol  elmondja, ez a megállapodás nem
arról szól,  hogy csináljuk meg a ’19-es önkormányzati  választásokig az
aláírt  települések  valamennyi  projektelemét,  hanem szúrjon  ki  az  adott
város  vezetése  három  olyan  a  lakosságot  alapvetően  érdeklő,
foglalkoztató,  életkörülményeket  meghatározó  programelemét,
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projektelemét, tessék nálunk gondolni az élményfürdő kérdésére, gondolni
a  Zöld  rendelő  kérdésére,  vagy  éppen  a  szabad  strand  fejlesztésre,
amelyeket abban az ütemben kell hagyni ennek a ciklus végére, hogy az
gyakorlatilag az átadási szakaszban legyen. Hát, Lőrinczi képviselő úr egy
kicsit slendrián, bocsánat, és ezzel nem bántóan és nem rosszindulatúan
mondom, de nagyon leegyszerűsítette a kérdést azzal, hogy kivitelezés
folyamat.  Engedjenek  meg  nagyon  röviden  néhány  konkrétumot.  A
közlekedési  infrastruktúra  fejlesztése,  ez  Dunaújváros-Nagyvenyim-
Mezőfalva-Sárbogárd közötti összeköttetés kialakítását, valamint a Cece-
Németkér-Paks, és akkor itt a paksi beruházás fontosságát emelném ki,
közúti összeköttetés korszerűsítését jelenti. Ebből már 3,1 milliárd forintot
az  állam  kifizetett.  Az  áruforgalmi  csomópont  kialakítása  esetében  a
beruházónál  4,1  milliárd  forint  támogatás  áll  rendelkezésre.  Jelenleg
folyamatban  van  a  területre  vonatkozó  terület  kialakítása.  Az
elektromobilitás, amely kapcsán ugye tegnap is egy konferencia volt az
egyetemen  a  Tudomány  Hete  jegyében,  ennek  helyi  innovatív
kezdeményezése,  támogatása folyamatos.  Elkezdte Dunaújvárosban pl.
az Elektromobilitás Nonprofit Kft. további, a tavalyi évben két elektromos
töltőoszlop  telepítése  valósult  meg,  a  városban  hét  ilyen  elektromos
töltőoszlop  áll  rendelkezésre.  A  modern  buszpályaudvar  megvalósítása
során, ez egy 6,3 milliárd forint értékű beruházás, amelyből kifizetett az
állam már  645  millió  forintot,  így  az  előkészítési  szakaszra  került  sor,
amely már a végén tart.  Így hamarosan a következő szintre léphet.  Az
elektromos hajtású buszok beszerzése kapcsán kilenc darab, képviselő
úr, kilenc darab szóló alacsony padlós és tizenkilenc darab csuklós busz
beszerzését  kezdeményezte  a  város  vezetése,  melyhez  a  szükséges
előkészítő tanulmányt a város elvégeztette, és a szakmai vizsgálat zajlik
jelenleg.  A  városi  víziközmű  hálózat  fejlesztése  befejezési  szakaszban
van. A vidámparki fejlesztés tervei  készen vannak, hamarosan indul  az
eljárás a kivitelező kiválasztására. A Radari sporttelepet említettük. Szalki-
sziget.  Ez  nekem  szívügyem  a  szabad  strand  és  a  Szalki-sziget
környékének  a  rendezése.  Megkötöttük  a  szerződést  a  kiviteli  és
engedélyes tervekre. 2019 tavaszán történik meg a kivitelezés. Múzeum.
És  akkor  befejeztem.  Nem  folytatom  tovább.  Még  a  múzeum.
Háromnegyed tizenegy. Még a múzeum jött volna. A II. rendelő, melynek
átadása  megtörténik  a  zöld  SZTK-nak  közigazgatási  funkcióval  ellátva
januárban adjuk át. A vízi sport centrum létrehozása pedig folyamatban
van. Na, ön, képviselő úr, Barta képviselő úr, ebből vett volna le ezeket
érintő  tizenhárom napirendet  a  mai  tárgysorozatból,  akkor  gyakorlatilag
Dunaújváros  Önkormányzata  többsége  megszegte  volna  Magyarország
Kormányával kötött együttműködési megállapodást, amelyben mi önnek a
jövőben  sem leszünk  partnerei.  Köszönöm szépen  a  figyelmüket.  Tóth
Kálmán képviselő úr, ügyrendi.

Tóth Kálmán képviselő:

Tisztelt  Polgármester Úr!  Tisztelt  Képviselő-társaim! 1974. október 21-e
óta  dolgozok  az  ISD  Dunaferr  Zrt-ben.  Több  mindent  megéltünk  már,
felújítást,  építést  és  egyéb  más  dolgokat.  Itt  gondolok  a  folyamatos
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öntőműre,  gondolok  az  1986-os  kokszolói  beruházásra,  vagy  akár  a
konverternek  az  építésére.  Ugye  ezek  mind  állami  nagyberuházások
voltak.  A  polgármester  úr,  amiről  beszélt,  természetesen  volt  egy
tulajdonosváltás.  Tudjuk  jól,  hogy  volt  egy  gazdasági  válság  is,  ami
mindenkit  érintett,  bennünket  is  érintett.  És  szerintem  tájékoztatni,
polgármester úr, köztünk vannak olyanok, akik az ISD Dunaferr Zrt.-nek
vagy az elődének a Dunai Vasműnek is a tagjai voltak, vagy ott dolgoztak.

Cserna Gábor polgármester:

Ez mitől ügyrendi hozzászólás?

Tóth Kálmán képviselő:

Tessék?

Cserna Gábor polgármester:

Ön se  verjen  át  engem,  ha az  előbb szót  adtam.  Tehát  ebben mi  az
ügyrendi?

Tóth Kálmán képviselő:

Én csak azt szeretném elmondani,  hogy jelenleg is van egy környezeti
vizsgálat,  tegnap  és  ma  is  ott  vannak.  Én  azt  szeretném  kérni  öntől,
polgármester  úr,  hogy  ne  a  sajtón  keresztül  üzengessünk  egymásnak,
hanem  igenis  ön  is,  és  azt  gondolom,  hogy  a  tulajdonos  is  megtesz
mindent  azért,  hogy  ezen  próbáljon  meg  változtatni.  Én  bent  látom  a
dolgokat  abban  a  dologban,  hogy  mit  próbálnak  megtenni  jelen
pillanatban.  Én azt kérném önöket,  hogy vegyük föl  a kapcsolatot akár
bármelyik  cégünkkel,  milyen  környezeti  problémák  vannak,  méréseket,
amelyeket  kellett,  a  hatósági  méréseket  elvégezték,  és azok határérték
alatt vannak, én úgy tudom. De én kérem önt, ha kell, és ezért szerettem
volna ezt elmondani, semmi másért. Köszönöm.

Cserna Gábor polgármester:

De ez még mindig nem volt ügyrendi. Dunaújváros vezetése igyekszik a
kommunikációs szálat megtalálni a Dunaferr menedzsmentje felé, de egy
kommunikációs,  és  akkor  ezt  most  bölcsész  tanárként  mondom,  egy
kommunikációs szál, az kétirányú szál. Az egyik fél, aki kommunikál, és a
másik fél,  aki visszakommunikál. Aki a napirendet támogatja, az kérem,
igennel  szavazzon!  Én  meg  nem  adtam  meg  képviselő  úr  a  szót,  ne
haragudjon, mert az egy ügyrendi volt a Tóth Kálmán képviselő úrtól.

Aki támogatja, az kérem, igennel szavazzon!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
570/2018. (XI.15.) határozata

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

polgármesteri határozatokról

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

Cserna Gábor polgármester:

További jó munkát kívánok a mai közgyűlési napra mindenkinek. Gombos
alpolgármester  úr  vezeti  tovább  az  ülést.  És  most  tíz  perc  szünetet
rendelek el.

(Cserna Gábor polgármester átadta az ülés vezetését 10:41 órakor Gombos István
alpolgármesternek,  aki  az  ülésteremben  elfoglalta  az  ülésvezető  helyét.  Cserna
Gábor polgármester távozott az ülésteremből.)

Szünet
Szünet után:

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

Gombos István alpolgármester:

Rátérünk  a  kettes  napirendi  pontra,  a  lejárt  határidejű  határozatok
végrehajtásáról. Iván László képviselő úr!

Iván László képviselő:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Nagyon gyors leszek. Igaz,
nincs  itt  az  az  úriember,  akit  úgy  hívnak,  hogy  Pintér  Attila.  Itt  van.
Köszönöm  szépen.  A  csörtét  nem  fogom  folytatni  természetesen.  Az
előbbi napirendi pontnál már nem akartam hozzászólni, polgármester úr
megkért,  hogy ne szóljunk hozzá. Természetesen a jó viszonyt ápoljuk
most is, ápoltuk akkor is. Csak azért néztem körbe a teremben, mert tíz-
tizenkét évre visszamenőleg csak ő volt az egyetlenegy szereplője ennek
a  dolognak,  és  vele  tartottam  a  kapcsolatot.  Tehát  még  mielőtt
félresikerülne a dolog, tényleg jó viszonyt ápolunk. Köszönöm szépen.

Gombos István alpolgármester:
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Köszönöm. Megnyugtatott, képviselő úr, el nem tudtam képzelni, mit akar
a napirenddel kapcsolatban, de hát hurrá. Kérem tisztelettel, szavazzunk a
napirendi pontról!

Aki támogatja, az igen gomb megnyomásával jelezze!

Gombos  István  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés  a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést –
mellette szavazott 11 fő (Cserni Béla, 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, Cserna Gábor) – elfogadta és a következő határozatot
hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
571/2018. (XI.15.) határozata

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési
határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

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

Gombos István alpolgármester:

A  hármas  napirendi  pont,  önkormányzat  ’18.  évi  költségvetés
végrehajtásával  kapcsolatos  napirend.  Hozzászólás  hiányában  a
napirendet  lezárom.  Egy  határozatról  és  egy  rendeletről  fogunk  külön
szavazni!

Aki támogatja, kérem, jelezze!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
572/  2018. (XI.15.) határozata  

a 2018. év május 15. napjával történt állami támogatás módosításának
az önkormányzat  költségvetésében történő rendezésére
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1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi,
hogy a 2018. május 15-vel történő állami támogatás módosítására tekintettel az
önkormányzat állami támogatása egyenlegében 87.359 E Ft-tal nő.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támoga-
tás csökkenés kihatásának rendezése érdekében az Egyesített Szociális Intéz-
mény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai intézmény költségvetését
módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az intézményfinanszírozás csökken,
a dologi kiadás csökken 2.224 E Ft-tal.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az állami támoga-
tás csökkenés kihatásának rendezése érdekében a Dunaújvárosi Gazdasági El-
látó szervezet költségvetését módosítja. A költségvetés 4. mellékletében az in-
tézményfinanszírozás csökken, élelmezés dologi kiadás csökken 3.277 E Ft-tal.

4. Az intézményre nem továbbhárítható változás miatt az önkormányzati költség-
vetés 5. b melléklet Intézményi tartalék terhére 12.488 E Ft-ot rendez, valamint
az intézményt nem illető többletbevétel miatt 26.375 E Ft-ot az Intézményi tarta-
lék, 78.973 E Ft-ot az Önkormányzat Általános tartalék javára számol el.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a jegyzőt,
hogy a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosításánál az 1-4.
pontban meghatározott átcsoportosítást vegye figyelembe.

Felelős:  - a költségvetés módosításáért:
   a jegyző

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

Határidő:  a soron következő 2018. évi költségvetési rendelet módosítás
                  alkalmával

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése utasítja a polgár-
mestert, hogy a közgyűlés döntéséről az intézményeket tájékoztassa.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                         a polgármester

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

Határidő: 2018. november 30.

Gombos István alpolgármester:

Ez  a  határozatról  szóló  szavazás,  amit  támogattunk.  És  a  rendelettel
kapcsolatos támogató javaslatokat, határozatokat kérem!

Gombos  István  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette szavazott  9 fő (Cserni Béla, Gombos
István,  Hingyi  László,  Iván  László,  Izsák  Máté,  Lassingleitner  Fruzsina,  Lőrinczi
Konrád, Nagy Zoltánné, Sztankovics László), tartózkodott 3 fő (Pintér Attila, Szabó
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Zsolt, Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei
Zsolt, Cserna Gábor) – megalkotta a 22/2018. (XI.16.) önkormányzati rendeletet.

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

4.         Javaslat  közétkeztetési  szolgáltatói  áremelés  elfogadására,  valamint  a  
közoktatási  és  szociális  intézményekben  az  étkeztetés  térítési  díjáról
szóló 37/2013. (XI.22.) önkormányzati rendelet 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
              a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
Meghívott: Herczeg Csaba, a Zalagast Kft. vezérigazgató helyettese

                   Bölcskei Anna, az ESZI intézményvezetője 
                   Farkasné Vörös Magdolna, a GESZ igazgatója 
                   Gyenes Józsefné, a Dunaújvárosi Óvoda intézményvezetője 

Gombos István alpolgármester:

Negyedik  napirendi  pont,  közétkeztetési  szolgáltatói  áremelés
elfogadására. Szabó Zsolt képviselő úré a szó!

Szabó Zsolt képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Azt
gondolom,  hogy  nincsen  helye  itt  az  áremelésnek,  sőt,  itt  leginkább  a
színvonal  emeléséről  kéne  beszélnünk.  Az  én  politikusi  facebook
oldalamra folyamatosan jönnek megkeresések elkeseredett szülőktől, akik
jelzik, hogy vállalhatatlan minőségű, kinézetű ételek kerülnek a gyerekeik
elé az iskolai menzákon. Ami tudjuk, azért is nagyon fontos, mert most a
diákok sokszor  négy óráig  folyamatosan bent  vannak az  iskolában,  és
kénytelenek olyan ételt  enni,  amit  nem tudnak jó szívvel  megenni,  ami
nem jó ízű, és szerintem ez így nincsen rendjén. Amikor megkötöttük ezt a
szerződést, akkor is arról beszéltem, hogy szerintem meg kell teremteni a
feltételeit  annak,  hogy  egy  helyi  cég  szolgáltasson,  hiszen  arra  sokkal
nagyobb  ráhatása  van  az  önkormányzatnak.  Erre  azóta  sem történtek
lépések, de továbbra is azt gondolom, hogy az lenne a helyes, hogyha jó
minőségű,  helyben  készített  élelmiszer  kerülne  a  közétkeztetésben
felszolgálásra. Köszönöm.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm, képviselő úr. Dr. László Borbála asszonyé a szó!

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető:

Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! A minőségi kritikával csak
akkor  tudunk  érdemben foglalkozni,  hogyha  névvel,  és  a  konkrét  eset
megjelölésével  érkezik  ez  a  kritika.  Én  azt  gondolom,  hogy  általában
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megfogalmazni egy kritikát, ez elég problémás, különös tekintettel arra is,
hogyha ezt utána nem fogjuk tudni alátámasztani. Na most nyilvánvaló,
hogy  egy  szerződésnek  a  teljesítését  a  szerződésben  részt  vevők
ellenőrzik, és a visszajelzések alapján minden esetben a vállalkozó felé
jelzik,  ha  ilyen  jellegű  probléma  merül  fel.  Mi  magunk  ugye  is  az
önkormányzat  részéről  rá  szoktunk  rendszeresen  kérdezni  a
szerződésben partnereinkre a megrendelői oldalon, és ilyen kritikával nem
találkozunk.  Ezen kívül  azért  azzal  is  tisztában kell  lenni,  hogy ez egy
közbeszerzési eljárás eredményeképpen született ez a szerződés, tehát
ennek a felbontása, felmondása adott esetben sem lenne egy egyszerű
történet, és a szolgáltatóváltásnak pillanatnyilag ez is egyik fő akadálya
lehetne,  ha  egyáltalán  ilyen  szóba  kerülne.  Ezen  túl  pedig  azért,  ha
magánemberként megjegyezhetem, közvetlen tapasztalattal is bírok, mint
szülő,  illetőleg  egyes  intézményekbe  rendszeresen  megfordulok,  és  ott
kifejezetten  dícsérik  a  szolgáltatás  minőségét.  Az  biztos,  képviselő  úr,
hogy minden egyes kisgyereknek az ízlésének egy közétkeztetés nem fog
tudni  megfelelni.  Tehát  mi  azt  kérjük,  hogyha  van  konkrét  eset,  akkor
szíveskedjenek azt alátámasztani azok a szülők, akiknél ez felmerül, és
akkor a szolgáltatóval ezt a kérdést mi tudjuk tisztázni. De addig csak az
általánosság  szintjén  megfogalmazott,  ezzel  így  igazándiból  foglalkozni
nem tudunk. Köszönöm.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm szépen. Szepesi Attila alpolgármester úré a szó!

Szepesi Attila alpolgármester:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Tudjuk, hogy emelni soha
nem jó  dolog,  főleg,  ha  a  gyerekek  közétkeztetését  emelünk,  de  nem
dughatjuk a homokba a fejünket, hiszen tisztában kell lennünk azzal, hogy
jövőre a kormány egy 12%-os minimálbér emelést ígér, a nyersanyagárak
rendesen elszaladtak. Sokkal nagyobb emelést akart elérni a vállalkozó,
de  mi  ezt  megpróbáltuk  leszorítani,  és  végül  pedig  megpróbáljuk
beszorítani egy képlet alapján, ami három indexet vesz majd figyelembe,
és ez alapján lesz majd automatikusan az áremelés minden évben, ahogy
kijönnek ezek a statisztikai hivatal által kiadott árindexek. Köszönöm.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm,  alpolgármester  úr.  További  hozzászólás  hiányában  a
napirendet lezárom. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy egy határozat
és  egy  rendelet  áll  előttünk,  erről  szavazunk.  Úgyhogy  először  a
határozatról.

Kérem, aki támogatja, jelezze!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
573/  2018.     (XI.  15.)   határozata  

közétkeztetési szolgáltatói áremelés elfogadására, valamint a közoktatási és
szociális intézményekben az étkeztetés térítési díjáról szóló 37/2013. (XI.22)

önkormányzati rendelet módosításáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott
köznevelési  intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az
Egyesített Szociális Intézmény és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a
2019. január  1-jétől alkalmazandó szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és
rezsiköltséget) az alábbiak szerint határozza meg:

Intézmény nyersanyagköltség
Ft/nap/adag

Rezsi
Ft/nap/adag

Vállalkozói díj
Ft/nap/adag

Óvoda 380 + áfa 413 + áfa 793 + áfa
Általános iskolai

napközi otthon
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

472 + áfa

76+ áfa
320 + áfa
76 + áfa

399 + áfa

93 + áfa
213 + áfa
93 + áfa

871 + áfa

169 +áfa
533 +áfa
169 +áfa

Általános iskolai ebéd 320 + áfa 213 + áfa 533 +áfa
Középiskolai ebéd 341 + áfa 260 + áfa 601 + áfa
Középiskolai
kollégium

1. reggeli
2. ebéd
3. vacsora

787 + áfa
180 + áfa
341 + áfa
266 + áfa

703 + áfa
199 + áfa
260+ áfa
244 + áfa

1490 +áfa
379 +áfa
601 +áfa
510 +áfa

ESZI 615 + áfa 285 + áfa 900 +áfa

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri  a jegyzőt, hogy az 1.)
pontban foglalt döntést az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének
tervezésekor vegye figyelembe.

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

Határidő:   2019. évi költségvetési rendelet tervezése

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 1-jétől az étkezési
térítési díjak emelkedése miatt 
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a Dunaújvárosi Óvoda intézmény esetében 15.363.119,- forinttal,
a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 13.749.027,- forinttal,
az  Egyesített  Szociális  Intézmény  és  Árpád-házi  Szent  Erzsébet  Idősek
Otthonai intézményben esetében 7.190.566,- forinttal 
megemeli  a  2019.  évi  költségvetésében a  dologi  kiadások (étkezés)  kiadási
előirányzata  összegét,  egyben  utasítja  az  intézményeket,  hogy  a
nyersanyagdíj-növekedés miatti saját bevétel növekedés összegét dolgozzák ki.

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  3.
pontban foglalt döntést  az  önkormányzat  2019.  évi  költségvetésének
tervezése során vegye figyelembe. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
          a polgármester
      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
          a humán szolgáltatási osztály vezetője

   - a költségvetés tervezéséért:
    a jegyző

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

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja

5.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a
Dunaújvárosi Óvoda, a Gazdasági Ellátó Szervezet,  illetve  az  ESZI  vezetőit
tájékoztassa a közgyűlés határozatáról.

 Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                         a polgármester

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

Határidő:  2018. december 30.

Gombos István alpolgármester:

És most a rendeletről szavazunk!

Gombos  István  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 10 fő (Cserni Béla, Gombos
István,  Hingyi  László,  Iván  László,  Izsák  Máté,  Lassingleitner  Fruzsina,  Lőrinczi
Konrád,  Nagy  Zoltánné,  Pintér  Attila,  Sztankovics  László),  ellene  szavazott  1  fő
(Szabó Zsolt),  tartózkodott 1 fő (Tóth Kálmán), nem szavazott 1 fő (Barta Endre),
távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt,  Cserna Gábor) – megalkotta a 23/2018. (XI.16.)
önkormányzati rendeletet.

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

5.         Javaslat  az  egészségügyi  alapellátás  körzeteinek  megállapításáról  és  
kialakításáról szóló 20/2017. (V.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
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Meghívott: Dózsáné dr. Sasvári Ildikó, a Dunaújvárosi Járási Hivatal
Népegészségügyi Osztály vezetője

                   Kleinné Németh Judit, az Egészségmegőrzési Központ
                   intézményvezetője

Gombos István alpolgármester:

Ötödik  napirendi  pont,  az  egészségügyi  alapellátás  körzeteinek
megállapításáról  és  kialakításáról  szóló  önkormányzati  rendelet
módosításáról fogunk szavazni.

Hozzászólás hiányában kérem, szavazzunk!

Gombos  István  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 12 fő (Cserni Béla, Gombos
István,  Hingyi  László,  Iván  László,  Izsák  Máté,  Lassingleitner  Fruzsina,  Lőrinczi
Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt, Sztankovics László, Tóth Kálmán),
nem szavazott 1 fő (Barta Endre), távol lévő 2 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor) –
megalkotta a 24/2018. (XI.16.) önkormányzati rendeletet.

(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv melléklete.)

6.         Javaslat Tóth Kálmán képviselő indítványának megtárgyalására  
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság elnöke

Gombos István alpolgármester:

Hatodik  napirendi  pont,  javaslat  Tóth  Kálmán  képviselő  indítványának
megtárgyalására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom.

Aki támogatja, kérem, szavazzon!

Gombos  István  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés – mellette szavazott 4 fő (Barta Endre, Pintér Attila,
Szabó Zsolt, Tóth Kálmán), ellene szavazott 5 fő (Cserni Béla, Hingyi László, Izsák
Máté,  Lőrinczi  Konrád,  Nagy  Zoltánné),  tartózkodott  4  fő  (Gombos  István,  Iván
László,  Lassingleitner  Fruzsina,  Sztankovics  László),  távol  lévő  2  fő  (Besztercei
Zsolt, Cserna Gábor) – nem fogadta el és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
574/2018. (XI.15.)   határozata  

Tóth Kámán képviselő indítványának megtárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Tóth Kálmán képviselő
zajvédelmi rendelet megalkotásáról szóló képviselői indítványát.

7.         Javaslat a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával  
kapcsolatos döntések meghozatalára 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke



53

              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                  a pénzügyi bizottság elnöke

Meghívott: Sági Péter, a DVN Zrt. ügyvezető igazgatója

Gombos István alpolgármester:

Hetedik  napirendi  pont,  javaslat  a  dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia
beruházás  megvalósításával  kapcsolatos  döntések  meghozatalára.
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom. Aki támogatja, kérem, igen,
pillanat! I., II.

A I. határozatról szavazunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
575/2018. (XI.15.) határozata

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos
döntés meghozatalára, az Emberi Erőforrások Minisztériumával megkötött

támogatási szerződés módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával visszavonja a
163/2018. (IV.19.) határozatát, melyben elfogadta azt a célt, hogy Dunaújváros
Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium
között  2017.  12.15  -én  „dunaújvárosi  Kézilabda  Akadémia  beruházás
megvalósítása”  érdekében  létrejött  Támogatási  Szerződést  módosítja.  A
szerződés módosítás aláírására nem került sor, mert időközben a  a  Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V.22.) Korm. rendelet 103. §
(2) bekezdés d) pontja alapján a sportlétesítmény-fejlesztési feladatok - köztük
a Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia támogatásának – jogutódlással az Emberi
Erőforrások Minisztériumához (a továbbiakban:  EMMI)  kerültek át,  valaminta
központi  költségvetés  címrendjének  a  Kormány  tagjainak  feladat-  és
hatásköréről  szóló  kormányrendelettel  összefüggő  módosításáról  szóló
1272/2018 (VI.15.)  Korm. határozat  1.  pont  a) alpontja  és a 3. pontja és 1.
számú  melléklete  alapján,  2018.  július  01.  fordulónappal a  Dunaújvárosi
Kézilabda  Akadémia  támogatása  fejezeti  kezelésű  előirányzatok  a  XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetből a XX. EMMI fejezetbe kerültek át.
Erre  figyelemmel  a  továbbiakban  az  előirányzatok  feletti  szakmai  kezelői
feladatokat  jogutód  Támogatóként  az  EMMI  Sportlétesítmény-fejlesztési
Főosztálya látja el.

2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi  az 1. pontban
leírtakat,  és  jelen  határozatával  elfogadja  azt  a  célt,  hogy  a  Támogatási
Szerződés módosítása szükséges az Emberi Erőforrások Minisztériumával.
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3. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése jelen határozatával  elfogadja a
határozat mellékletében szereplő támogatási szerződés módosítását és annak
feltételeit. A Támogatási Szerződés módosításával a Beruházás rendelkezésre
álló forrása mindösszesen 3.986.048.000,-Ft lesz.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
támogatási  szerződés  módosítás  tervezet  aláírására  és  utasítja,  hogy
gondoskodjon a követelés nyilvántartásba vételéről.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester

                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                   a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 30.

               - a szerződés megkötésére: 2018. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

II.-ről szavazunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
576/2018. (XI.15.) határozata

a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósításával kapcsolatos
döntés meghozatalára, a DVN Zrt.-vel megkötött

megbízási szerződés 2. számú módosítására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  632/2017.
(IX.18.)  határozatával  elfogadta  azt  a  célt,  hogy  adunaújvárosi  Kézilabda
Akadémia  beruházással kapcsolatos  feladatok  végrehajtása  elősegítésére,
tárgyalások lefolytatására  a DVN Zrt.-t  (Képviseli:  Sági  Péter  vezérigazgató)
bízta  meg  mindösszesen  bruttó  50  millió  Ft  megbízási  díjjal  2017.10.01-
2017.12.31-ig  szóló  időre.  A  megbízási  szerződés  2017.  10.03-án  került
aláírásra.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  Támogatási
Szerződést  kötött  2017.  december  15.-én  a  Nemzeti  Fejlesztési
Minisztériummal a dunaújvárosi Kézilabda Akadémia beruházás megvalósítása
érdekében.  A  DVN  Zrt.  2017.  évben  nem  tudta  a  feladatát  megkezdeni  a
támogatási  szerződés  aláírásának  elhúzódása  miatt,  ezért  a  megbízási
szerződés  módosítását  kezdeményezte.  DMJV  Közgyűlése  23/2018.(I.25.)
határozatával  döntött  a  DVN  Zrt.-vel  megkötött  megbízási  szerződés
módosításáról, mely 2018. 02. 14-én került aláírásra.
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2. A  DVN  Zrt.  a  további  feladatellátás  érdekében  és  a  felmerült  tervezői
művezetés  feladatainak  ellátása  végett  a  megbízási  szerződés  2.  számú
módosítását  kezdeményezte.  A  folyamatos  feladatellátás  feladataira  (br.
45.000.000,-Ft)  rendelkezésre  áll  a  forrás,  ezen  feladatokat  2018.12.01-
2019.02.28-ig látja el.  A tervezői művezetési feladatokra, melyet 2018.12.01-
2019.12.31-ig lát majd el, a forrás (br. 70.510.500,-Ft) a Támogatási Szerződés
módosításával fog rendelkezésre állni.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert
jelen  határozat  mellékletét  képező  megbízási  szerződés  2.  számú
módosításának aláírására  és  utasítja  a  polgármestert,  hogy gondoskodjon a
kötelezettségvállalásba nyilvántartás vételéről.

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

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 30.
                         - a szerződés módosítás aláírására: 2018. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

8.         Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi  Program  
módosításának elfogadásáról
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Gombos István alpolgármester:

Nyolcas  napirend,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált  Területi
Program módosításának elfogadásáról szavazunk.

Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, jelezze!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
577/  2018. (XI.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Integrált Területi Program módosításának elfogadásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  megismerte  és  elfogadja  az
előterjesztés  mellékletét  képező,  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Integrált
Területi Program módosított változatát.
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2. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy  döntéséről  a  Pénzügyminisztériumot,  illetve  a  regionális  fejlesztési
programokért felelős helyettes államtitkárt tájékoztassa a dokumentum végső
jóváhagyása érdekében.

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 határozat megküldésére: 2018. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

9.         Javaslat  Dunaújváros  Integrált  Településfejlesztési  Stratégiája  
módosításának elindítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Gombos István alpolgármester:

Kilencedik  napirend,  javaslat  Dunaújváros  Integrált  Településfejlesztési
Stratégia módosításának elindítására.

Kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
578/  2018. (XI.15.) határozata  

Dunaújváros Integrált Településfejlesztési Stratégiája
módosításának elindításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  azt  a  célt,  hogy
Dunaújváros  Integrált  Területfejlesztési  Stratégiája  (továbbiakban  ITS)
felülvizsgálatra kerüljön.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  polgármestert,  hogy
gondoskodjon az ITS felülvizsgálatának elkészíttetéséről. 
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Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásának előkészítésében való
                közreműködésért:
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője

Határidő: - a tervezés elindítására: 2019. március 31.
              - az előterjesztésre: a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
                egyeztetési eljárást követő közgyűlés

10.       Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt.  
között,  a  Modern  Városok  Programhoz  kapcsolódó,  a  nyilvánosság
biztosítására  vonatkozó  szolgáltatások  teljesítésére  kiterjedő  megbízási
szerződések megkötésére
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Gombos István alpolgármester:

Tízedik  napirendnél  tartunk,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  DVG  Zrt.-vel  kötött,  a  Modern  Városok  Programhoz
kapcsolódó,  a  nyilvánosság  biztosítására  vonatkozó  szolgáltatások
teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötésére. Szabó Zsolt
képviselő úré a szó!

Szabó Zsolt képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt  Alpolgármester Úr! Tisztelt  Közgyűlés! Én az
egész  Modern  Városok  Program  körül  kialakult  vita  kapcsán
általánosságban  szeretnék  ezekről  az  előterjesztésekről  beszélni.  Pár
évvel  ezelőtt,  amikor  elindult  ez  a  program,  akkor  éltem  egy  egyéni
képviselői indítvánnyal, ami arról szólt, hogy az összes, a Modern Városok
Programhoz kapcsolódó szerződést, teljesítési igazolást, számlát tegyünk
ki a városnak a honlapjára. És szerintem egyébként a továbbiakban is ez
az egy járható út van. Azt gondolom, hogy rengeteg vitát meg tudnánk
azzal  spórolni,  hogyha  ez  megtörténne.  És  azért  lássuk  be,  hogy  itt
közpénzről van szó. És közpénzzel felelősségteljesen kell gazdálkodni. És
hogyha  mi  felelősségteljesen  gazdálkodunk,  akkor  nincsen  mit
takargatnunk.  Nyilván a különböző személyes adatokat,  azt  törvénynek
megfelelő  módon  védeni  kell,  azonban  azt  gondolom,  hogy  minden
városlakó  számára  a  lehető  legkönnyebben  elérhető  módon
nyilvánosságra  kell  hozni  az  összes  Modern  Városok  Programhoz
kapcsolódó szerződést, számlát, teljesítési igazolást. Ezzel el lehet venni
az élét ezeknek a vitáknak, és tisztességgel, becsülettel el lehet számolni
a városlakók felé. Köszönöm.

Gombos István alpolgármester:



58

Köszönöm,  képviselő  úr.  A  nyilvánosság  biztosítására  vonatkozó
szolgáltatások teljesítéséről fogunk szavazni. 

Kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
579/  2018. (XI.15.) határozata  

  Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. között, a Modern
Városok Programhoz kapcsolódó, a nyilvánosság biztosítására vonatkozó
szolgáltatások teljesítésére kiterjedő megbízási szerződések megkötésére

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyilvánosság biztosítására
vonatkozó  szolgáltatások  teljesítésére  az  alábbi  Megbízási  Szerződéseket
megkösse a DVG Zrt.-vel:

- PR szerződés Fürdőpark DMJVÖ-DVG in house (1.sz melléklet)
- PR szerződés Szalki-sziget DMJVÖ-DVG in house (2.sz. melléklet)
- PR szerződés Uszoda DMJVÖ-DVG in house (3.sz. melléklet)
- PR szerződés Vidámpark DMJVÖ-DVG in house (4.sz. melléklet)
- PR szerződés Víziközmű DMJVÖ-DVG in house (5.sz. melléklet)

2.) A  Forrást  a  költségvetés  alábbi  sorai  biztosítják  az  egyes  szerződések
kifizetésére:

SZERZŐDÉS KÖLTSÉGVETÉSI SOR

1. PR  szerződés  Fürdőpark  DMJVÖ-DVG  in
house

Támogatói Okirat elfogadását követően 
érkezik a forrás

2. PR szerződés Szalki-sziget DMJVÖ-DVG in 
house

7.a/23.17. MVP Szalki-sziget rekreációs
célú fejlesztése

4. PR szerződés Uszoda DMJVÖ-DVG in house 7.a/23.13. MVP Új városi vízi sport 
centrum projekt

5. PR szerződés Vidámpark DMJVÖ-DVG in 
house

7.a/23.18. MVP Volt vidámpark 
funkcióváltó fejlesztése

6. PR  szerződés  Víziközmű  DMJVÖ-DVG  in
house

7.a/23.10. MVP A városi víziközmű 
hálózat fejlesztése 

3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy az 1. pontban megnevezett Megbízási Szerződéseket aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
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                        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. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

(Tóth Kálmán képviselő 11:03 órakor távozott az ülésteremből.)

11.       Javaslat  az  MVP keretében  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum  
megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt
előkészítő szakasz szerződéseinek módosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

Gombos István alpolgármester:

Tizenegyedik napirendi pont, az MVP keretében új városi fürdő- és vízi
sport  centrum  megvalósításának  ingatlan-fejlesztési  és  beruházási
koncepciója projekt előkészítő szakaszának módosításáról szavazunk. 

Hozzászólás hiányában kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
580/  2018. (XI.15.) határozata  

az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának
ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt 

előkészítő szakasz szerződéseinek módosításáról

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza polgármestert  az
„Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési és
beruházási  koncepciója”  projekt  projektmenedzseri  feladatok  ellátására  a
Vasmű u.41.  Irodaház  Kft.-vel  létrejött  Megbízási  szerződés  módosításának,
továbbá annak 1. számú mellékletének (Külön-megállapodás) aláírására és a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester
                      - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:
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                        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő:   2018. november 30.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok
költségei vonatkozásában bruttó 11.430.000,-  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.

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

12.       Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u.  
41.  Irodaház  Kft.  között,  a  „Vidámpark,  illetve  a  vidámparki  terület
fejlesztése” című projekt tárgyában létrejött szerződések módosításainak
elfogadására,  illetve  a  projekt  megvalósításához  szükséges  további
szerződések megkötésére
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

Gombos István alpolgármester:

Tizenkettedik  napirendi  pont.  Itt  határozati  javaslatok  számát  tekintve
három határozati  javaslatról  szavazunk.  A  Vasmű  út  41.  Irodaház  Kft.
között, a Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése című projekt
tárgyában  létrejött  szerződések  módosításainak  elfogadása,  illetve  a
projekt megvalósításához szükséges további  szerződések megkötésére.
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
581/  2018. (XI.15.) határozata  

 Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft. között, a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt

tárgyában a projetmenedzseri feladatok ellátására létrejött Megbízási
Szerződés módosításának és Külön-Megállapodásnak megkötéséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a
„Vidámpark,  illetve  a  vidámparki  terület  fejlesztése”  című  projekt  tárgyában
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata módosítsa a  Vasmű u. 41.
Irodaház Kft.-vel kötött Megbízási Szerződés időtartamát 2019. december 31-ig.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Külön-Megállapodást kössön
a  Vasmű u.  41.  Irodaház  Kft.-vel  a  „Vidámpark,  illetve  a  vidámparki  terület
fejlesztése”  című  projekt  tárgyában,  melyben  összesen  bruttó  5.029.200  Ft
megbízási díjat állapítanak meg 2019. január 01. és 2019. december 31. közötti
időszakra.  Erre  az  összegre  a  2019.  évi  költségvetésben  biztosít  forrást
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat  1.  számú  mellékletét  képező  Megbízási  Szerződés  1.  számú
módosításának,  illetve  a  határozat  2.  számú  mellékletét  képező  Külön-
Megállapodásnak aláírására.

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. november 30.

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozati  javaslat  2.)  pontjában  említett  Külön-Megállapodásra  a  forrás
biztosítását a 2019. évi költségvetés tervezéskor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés tervezésért: 
                   a jegyző 

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

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet tervezésének időpontja
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

II.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
582/  2018. (XI.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft. között, a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt

tárgyában  a közbeszerzési feladatok ellátására irányuló
Megbízási Szerződés megkötéséről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a
„Vidámpark,  illetve  a  vidámparki  terület  fejlesztése”  című  projekt  tárgyában
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  közbeszerzési  eljárás
lebonyolítására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel Megbízási Szerződést kössön,
melyben összesen bruttó 3.587.921 Ft megbízási díjat rögzítenek.

2.) A forrást a költségvetés 7.a/23.18. MVP Volt vidámpark funkcióváltó fejlesztése
elnevezésű sora biztosítja. 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat 1. számú mellékletét képező Megbízási Szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                        a polgármester

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

        Határidő: 2018. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

III.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
583/  2018. (XI.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft. között, a „Vidámpark, illetve a vidámparki terület fejlesztése” című projekt

tárgyában a műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló
Megbízási Szerződés aláírására

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy  a
„Vidámpark,  illetve  a  vidámparki  terület  fejlesztése”  című  projekt  tárgyában
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok
lebonyolítására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel Megbízási Szerződést kössön,
melyben összesen bruttó 3.886.916 Ft megbízási díjat rögzítenek.

2.) A forrást a költségvetés 7.a/23.18. MVP Volt vidámpark funkcióváltó fejlesztése
elnevezésű sora biztosítja. 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat 1. számú mellékletét képező Megbízási Szerződés aláírására.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
           a polgármester

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

Határidő:  2018. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

13.       Javaslat  az  MVP  keretében  „A  Radari  Sporttelep  fejlesztése”  projekt  
tárgyában szükséges szerződésmódosításokra
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

Gombos István alpolgármester:

Tizenharmadik  napirendi  pont,  javaslat  az  MVP  keretében  „A  Radari
Sporttelep  fejlesztése”  projekt  tárgyában  szükséges
szerződésmódosításokra. 

Kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
584/  2018. (XI.15.) határozata  

az MVP keretében  “A Radari Sporttelep fejlesztése” projekt tárgyában
 szükséges szerződésmódosításokról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert „A
Radari sporttelep fejlesztése” projekt projektmenedzseri feladatok ellátására a
Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel létrejött  Megbízási szerződés módosításának,
továbbá  az  1.  számú  mellékletének  (Külön-megállapodás)  aláírására  és  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére. 

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                a polgármester
              - a határozat végrehajtásában előkészítésében való közreműködésért:
                a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2018. november 30.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a projektmenedzseri feladatok
költségei  vonatkozásában  bruttó  3.810.000,-  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.

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

14.       Javaslat  az  MVP keretében  az  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum  
megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt
„Fürdőpark kialakítása” projektelem szerződéseinek megkötésére 
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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              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

Gombos István alpolgármester:

Tizennegyedik napirend, az MVP keretében új városi fürdő- és vízi sport
centrum megvalósításának ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója,
a fürdőpark kialakítása projektelem szerződéseinek megkötésére.

Aki támogatja, kérem, az igen gomb megnyomásával jelezze!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
585/  2018. (XI.15.) határozata  

az MVP keretében az “Új városi fürdő- és vízi sport centrum megvalósításának
ingatlan-fejlesztési és beruházási koncepciója” projekt

 “Fürdőpark kialakítása” projektelem szerződéseinek megkötéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
MVP  „Új  városi  fürdő-  és  vízi  sport  centrum  megvalósításának  ingatlan-
fejlesztési és beruházási koncepciója” keretén belül a „Fürdőpark kialakítása”
projekt  projektmenedzseri  feladatok  Vasmű u.  41.  Irodaház Kft.  által  történő
ellátására  vonatkozó  feltételes  Megbízási  szerződés  aláírásra  és  a
kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételére. 

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

Határidő: 2018. november 30.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése felhatalmazza  a  Főépítészi,
Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  az  MVP  „Új  városi
fürdő-  és  vízi  sport  centrum  megvalósításának  ingatlan-fejlesztési  és
beruházási  koncepciója”  keretén  belül  a  „Fürdőpark  kialakítása”  projekttel
kapcsolatos közbeszerzési feladatok Vasmű u. 41. Irodaház Kft.  által  történő
ellátására vonatkozó feltételes Megbízási szerződést terjessze be polgármesteri
aláírásra és intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételéről. 

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

Határidő: 2018. november 30.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése felhatalmazza  a  Főépítészi,
Építésügyi  és  Környezetvédelmi  Osztály  vezetőjét,  hogy  az  MVP  „Új  városi
fürdő-  és  vízi  sport  centrum  megvalósításának  ingatlan-fejlesztési  és
beruházási koncepciója” keretén belül a „Fürdőpark kialakítása” projekt műszaki
ellenőri  feladatainak  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.  által  történő  ellátására
vonatkozó feltételes 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. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

15.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Zrt.  
közötti megbízási szerződés megkötésére, a Modern Városok Programhoz
kapcsolódó,  Dunaújvárosi  szálloda  című  projekt  megvalósíthatósági
tanulmányának elkészítése érdekében
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Gombos István alpolgármester:

Tizenötödik napirend, a megyei jogú város önkormányzata és a DVG Zrt.
közötti  megbízási  szerződés  megkötésére,  a  Modern  Városok
Programhoz  kapcsolódó,  Dunaújvárosi  szálloda  című  project
megvalósíthatósági  tanulmányának  elkészítése  érdekében  döntünk  a
határozati javaslatról.

Kérem, döntsünk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
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586/2018. (XI.15.) határozata
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és DVG Zrt. közötti megbízási

szerződés megkötésére, a Modern Városok Programhoz kapcsolódó,
Dunaújvárosi szálloda című projekt Megvalósíthatósági tanulmányának

elkészítése érdekében

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése úgy határoz,  hogy a  DVG Zrt.
gondoskodjon  a  Modern  Városok  Program  keretében  a  „Dunaújvárosi
szálloda” elnevezésű  állami  beruházás  előkészítéséhez  kapcsolódó
Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítéséről 4 448 819 Ft + ÁFA, azaz bruttó
5 650 000,- Ft megbízási díj ellenében.

 
2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  jelen  határozat  mellékletét

képező szerződést elfogadja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert a
szerződés és ahhoz szükséges dokumentumok aláírására.

 
Felelős  :    - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
                  DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója
Határidő:  a Megvalósíthatósági tanulmány megindítására: 2018. november 30.

 
4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy az 1. pontban

szereplő feladathoz előfinanszírozásként  4 448 819  Ft + ÁFA, azaz bruttó 5
650 000,- Ft saját forrást biztosít a megbízási szerződésben foglalt összegre az
önkormányzat 2018. évi költségvetése 5. melléklet 23. „Pályázati és egyéb más
támogatással megvalósuló projektek kiadásai” sor terhére.

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  4.  pontjában foglalt  kötelezettségvállalást  a 2018.  évi  költségvetés
módosítása  során  vegye  figyelembe,  valamint  utasítja  a  polgármestert  a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

 
Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                 a polgármester
               - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                 a jegyző
               - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                 a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

16.       Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u.  
41.  Irodaház  Kft.  között,  a  „A Szalki-sziget  rekreációs célú  fejlesztése”
című  projekt  tárgyában  létrejött  szerződések  módosításainak
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elfogadására,  illetve  a  projekt  megvalósításához  szükséges  további
szerződések megkötésére
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

Gombos István alpolgármester:

Tizenhatodik napirend, Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
és a Vasmű út  41.  Irodaház Kft.  között  a Szalki-sziget  rekreációs célú
fejlesztése  című  projekt  tárgyában  létjrejött  szerződés  módosítás
elfogadása,  illetve  a  projekt  megvalósításához  szükséges  további
szerződések megkötésére. Szintén három határozati javaslat áll előttünk. 

A I.-re szavazunk. Aki támogatja, jelezze!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
587/  2018. (XI.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft. között, a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt

tárgyában létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a projekt
megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzat  módosítsa  a  Vasmű u.  41.
Irodaház Kft.-vel kötött megbízási szerződés időtartamát projekt befejezésének
végéig.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Külön- Megállapodást kössön
a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel, melyben havi bruttó 1 270 000,- Ft, megbízási
díjat  állapítanak  meg.  A  megbízási  díj  éves  szinten  összesen  bruttó
15 240 000,- Ft. Erre az összegre a forrást, a 2019. évi költségvetésben biztosít
majd Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a  határozatjavaslat  mellékletét  képező Megbízási  Szerződés 1.  számú
módosítását,  illetve  a  határozatjavaslat  2.  pontjában  említett  Külön-
Megállapodást aláírja.

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

        a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: 2018. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

II.-ről szavazunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
588/  2018. (XI.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft. között, a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt

tárgyában létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a projekt
megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  a  közbeszerzési  eljárás
lebonyolítására a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel megbízási szerződést kössön,
melyben összesen bruttó 8 414 510,- megbízási díjat rögzítenek.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata a forrást a költségvetés 7.
a/23.17.  MVP  Szalki-sziget  rekreációs  célú  fejlesztése  elnevezési  soron
biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozati javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a polgármester

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

Határidő: 2018. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

És a III. határozat következik! Képviselő-társaim! Kérek csendet!
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Gombos  István  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a III. határozati javaslatot – mellette szavazott 10 fő
(Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté, Lassingleitner
Fruzsina, Lőrinczi  Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér  Attila,  Sztankovics László),  nem
szavazott 2 fő (Barta Endre, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna
Gábor, Tóth Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
589/  2018. (XI.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft. között, a „A Szalki-sziget rekreációs célú fejlesztése” című projekt

tárgyában létrejött szerződések módosításainak elfogadására, illetve a projekt
megvalósításához szükséges további szerződések megkötésére

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a műszaki ellenőri feladatok
ellátására  a  Vasmű  u.  41.  Irodaház  Kft.-vel  megbízási  szerződést  kössön,
melyben összesen bruttó 8 364 525,- megbízási díjat rögzítenek.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata a forrást a költségvetés 7.
a/23.17.  MVP  Szalki-sziget  rekreációs  célú  fejlesztése  elnevezési  soron
biztosítja.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a határozat javaslat mellékletét képező Megbízási szerződést aláírja.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
        a polgármester

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

Határidő: 2018. november 30.
 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

17.       Javaslat a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u.  
41. Irodaház Kft. között, „A Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és
az ahhoz kapcsolódó látogatóközpont kialakításának támogatására” című
projekt  tárgyában  a  projekt  megvalósításához  szükséges  –  feltételes  –
szerződések megkötésére
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

Gombos István alpolgármester:

Tizennyolcadik napirendi pont. Bocsánat! Tizenhetedik, megyei jogú város
önkormányzata, Vasmű út 41. Irodaház Kft. között a Baracsi úti Arborétum
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további  fejlesztésére  és  az  ahhoz  kapcsolódó  látogatóközpont
kialakításának  támogatására  című  projekt  tárgyában  a  projekt
megvalósításához szükséges feltételes szerződések megkötése. 

A határozati javaslatról szavazunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
590/  2018. (XI.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft. között, „A Baracsi úti Arborétum további fejlesztésére és az ahhoz
kapcsolódó látogatóközpont kialakításának támogatása” című projekt

tárgyában a projekt megvalósításához szükséges szerződés megkötésére

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft. gondoskodjon a  Modern Városok Program  keretében „A Baracsi
úti  Arborétum további  fejlesztésére és az ahhoz kapcsolódó látogatóközpont
kialakításának támogatása” elnevezésű projekt projektmenedzsmenti feladatok
ellátásáról  a  projekt  megvalósítása  érdekében.  A  határozat  mellékleteként
szereplő szerződéstervezet szerint, bruttó 840.000,- Ft összegben.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Polgármestert, a
határozat  1.  pontjában  meghatározott  feladatokkal  kapcsolatos  további
döntések  meghozatalára  és  a  tárgyban  keletkező  és  azzal  összefüggő
szükséges dokumentumok aláírására azzal, hogy a közgyűlés soron következő
rendes ülésén tájékoztatni köteles a közgyűlés tagjait az átruházott hatáskörben
hozott döntésekről, intézkedésekről.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
               a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: a szerződés aláírására: 2018. december 31.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
feladatokhoz szükséges fedezetet  a Miniszterelnökségtől  a  feladat  ellátására
tervezett 30.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatásból fedezi.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a
határozat  3.  pontjában foglalt  kötelezettségvállalást  a 2019.  évi  költségvetés
jóváhagyása  során  vegye  figyelembe,  valamint  utasítja  a  polgármestert  a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalások teljesítésére.

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

Határidő: a 2019. évi költségvetés elfogadásának időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

18.       Javaslat  az  MVP  keretében  megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztése  
projekt  megvalósítási  időszakára  irányuló  projektmenedzsment
tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés aláírására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

Gombos István alpolgármester:

Tizennyolcadik  napiend,  az  MVP  keretében  megvalósuló  víziközmű-
hálózat  fejlesztési  projekt  megvalósítási  időszakára  irányuló
projektmenedzsment  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási
szerződés aláírására. 

A határozati javaslatról szavazunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
591/  2018. (XI.15.) határozata  

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt
megvalósítási időszakára irányuló projektmenedzsment tevékenység ellátására

vonatkozó megbízási szerződés aláírására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  az  MVP  városi
víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.)   projektmenedzsment feladat ellátása
tárgyú szerződés megkötéséhez.  

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MVP
városi  víziközmű-hálózat  fejlesztésére irányuló  c.  projektben a Vasmű u. 41.
Irodaház Kft.  (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.) projektmenedzsment feladat
lásson  el  12 105 772  Ft  +  ÁFA,  azaz  bruttó 15.374.331 Ft  megbízási  díj
megbízási díjért.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
1.  pontban  megjelölt  szerződés  aláírására,  a  kötelezettségvállalás
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nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
            a polgármester

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

Határidő:  a szerződés aláírására: 2018. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

19.       Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére  
irányuló  közbeszerzési  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási
szerződés hosszabbítására, kapcsolódó forrás 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: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

Gombos István alpolgármester:

Tizenkilencedik  napirendi  pont,  az  MVP  keretében  megvalósuló
víziközmű-hálózat  fejlesztésére  irányuló  közbeszerzési  tevékenység
ellátására vonatkozó megbízási szerződés hosszabbítására, a kapcsolódó
forrás biztosítására. 

A határozati javaslatról fogunk szavazni!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
592/  2018. (XI.15.) határozata  

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló
közbeszerzési tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés

hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  az  MVP  városi
víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft. (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.) közbeszerzési feladat ellátása tárgyban
kötött  szerződés  teljesítési  határidejének  módosításához,  továbbá  a
különmegállapodási szerződés megkötéséhez.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az MVP
városi  víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló  c.  projektben a Vasmű u. 41.
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Irodaház Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.)  közbeszerzési feladat lásson el
2018.11.01-2018.12.31-ig tartó időszakra havi 400.000,- Ft + ÁFA, azaz bruttó
508.000,- Ft, összesen 1.016.000,- Ft + ÁFA bruttó 1.524.000,- Ft megbízási
díjért.  A 2019.01.01- 2019.12.31-ig tartó időszakra havi  400.000,-  Ft  + ÁFA,
azaz bruttó 508.000,- Ft, összesen 4.800.000,- Ft + ÁFA bruttó 6.096.000,- Ft
megbízási díjért. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  2.  pontban  szereplő
1.016.000,-  Ft  összegű  kötelezettségvállalásra  a  2018.  évi  költségvetési
rendelet 5. b  melléklet általános tartalék során biztosít fedezetet.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  2.  pontban  szereplő
6.096.000,-  Ft  összegű   kötelezettségvállalás  fedezetét  a  2019.  évi
költségvetésben biztosítja.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
1.  pontban  megjelölt  szerződések  aláírására,  a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: a szerződés aláírására: 2018. november 30.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a  Jegyzőt,  hogy az  3.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron
következő módosításakor, a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi
költségvetésvetés tervezésekor vegye figyelembe.

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

               időpontja, a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

20.       Javaslat az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére  
irányuló  projektmenedzsment  tevékenység  ellátására  vonatkozó
megbízási szerződés hosszabbítására, kapcsolódó forrás 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: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

Gombos István alpolgármester:
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Az  MVP  keretében,  huszas  napirend,  megvalósuló  víziközmű-hálózat
fejlesztésére  irányuló  projektmenedzsment  tevékenység  ellátására
vonatkozó  megbízási  szerződés  hosszabbítására,  kapcsolódó  forrás
biztosítására. 

A határozati javaslatról szavazunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
593/  2018. (XI.15.) határozata  

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló
projektmenedzseri tevékenység ellátására vonatkozó megbízási szerződés

hosszabbítására, kapcsolódó forrás biztosítására

1. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése hozzájárul  az MVP  városi  vízi-
közmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.
(2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.) projektmenedzseri feladat ellátása tárgyban
kötött szerződés teljesítési határidejének módosításához, továbbá a különmeg-
állapodási szerződés megkötéséhez.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az MVP
városi víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Iro-
daház Kft.(2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.)  projektmenedzseri feladat lásson
el 2018.11.01-2018.12.31-ig tartó időszakra havi 600.000,- Ft + ÁFA, azaz brut-
tó 762.000,- Ft, összesen 1.200.000,- Ft + ÁFA bruttó 1.524.000,- Ft megbízási
díjért.  A 2019.01.01-  2019.12.31-ig tartó  időszakra havi  600.000,-  Ft  + ÁFA,
azaz bruttó  762.000,- Ft, összesen 7.200.000,- Ft + ÁFA bruttó  9.144.000,- Ft
megbízási díjért. 

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  2.  pontban  szereplő
1.524.000,- Ft  összegű kötelezettségvállalásra a 2018. évi költségvetési rende-
let 5. b melléklet általános tartalék során biztosít fedezetet.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  2.  pontban  szereplő
9.144.000,-  Ft  összegű  kötelezettségvállalás  fedezetét  a  2019.  évi
költségvetésben biztosítja.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
1.  pontban  megjelölt  szerződések  aláírására,  a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                 a polgármester
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               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: a szerződés aláírására: 2018. november 30.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a  Jegyzőt,  hogy az  3.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron
következő módosításakor, a 4. pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2019. évi
költségvetésvetés tervezésekor vegye figyelembe.

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

                         a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

21.       Javaslat  az  MVP  keretében  megvalósuló  víziközmű-hálózat  fejlesztése  
projekt  megvalósítási  időszakára irányuló műszaki  ellenőri  tevékenység
ellátására vonatkozó megbízási szerződés aláírására
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

Gombos István alpolgármester:

Huszonegyedik  napirend,  javaslat  az  MVP  keretében  megvalósuló
víziközmű-hálózat  fejlesztése  projekt  megvalósítási  időszakára  irányuló
műszaki  ellenőrzési  tevékenység  ellátására  vonatkozó  megbízási
szerződés aláírására. A határozati javaslatról! Bocsánat! Lőrinczi Konrád
képviselő úré a szó!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm a szót.  Alpolgármester  Úr!  Csak egy  rövid  gondolat  erejéig
szeretném megállítani a szavazás menetét. Csak döbbenetesnek találom,
hogy  nézem a  szavazótáblát,  hogy  Barta  Endre,  a  Jobbik  képviselője,
illetve Szabó Zsolt,  a PM képviselője nem szavaznak ezeknél  a fontos
városi  fejlesztéseknél.  Én ezt döbbenetesnek tartom. Én azt  gondolom,
hogy  ők  városi  képviselők,  kötelesek  lennének  támogatni  ezeket  a
folyamatokat. Köszönöm.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm,  képviselő  úr,  én  nyilván nem látom a  táblát,  hisz  a  hátam
mögött  van.  De  azt  gondolom,  hogy  teljesen  világos,  ők  nemmel
szavaznak. Tehát ez gyakorlatilag ilyen egyszerű. Ezt nekünk tudomásul
kell  venni.  Szabó  úr  többször  emlegette  a  demokráciát,  hát,  ez  is  a
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demokrácia része. Köszönöm. De ettől függetlenül szavazhattunk volna,
ha Szabó Zsolt nem kér szót. Tehát Szabó Zsolté a szó!

Szabó Zsolt képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Valamit
tegyünk tisztába. Én azt gondolom, hogy mindenkinek egyrészt a lehető
legjobb tudása és saját személyes felelőssége szerint kell szavazni. Az,
hogy valaki nem szavaz egy adott napirendi pontnál, az szerintem nem azt
jelenti,  hogy  nem  támogatja.  Egy  dolgot  elmondtam,  és  ehhez  tartom
magamat.  Én  minden  olyan  fejlesztést  meg  fogok  szavazni,  amivel
forintra,  fillérre  felelősségteljesen  el  tud  számolni  a  város.  Szerintem
jelenleg ez nem biztosított.  És én be fogom nyújtani újra azt az egyéni
képviselői  indítványomat,  ami  arról  szól,  hogy minden számlát,  minden
szerződést,  minden  teljesítési  igazolást  hozzunk  nyilvánosságra.  És
hogyha önök ezt megszavazzák, én leszek a legboldogabb, és én fogom a
legboldogabban támogatni ezeket a fejlesztéseket. 

Gombos István alpolgármester:

Képviselő-társaim! Maradjunk a parlamentáris lehetőségeknél! Képviselő
úr!  Én pontosan azt  mondtam el,  amit  ön,  a  demokrácia  elvén ön azt
csinál,  amit  akar.  Egy.  Kettő.  Én  azt  gondolom,  hogy  megelőlegezi  a
bizalmatlanságával ennek a projektnek a megvalósulását. Megelőlegezi,
bizonytalansági helyzetet hoz létre magyarul. Tehát ön nem támogatja a
fejlesztéseket.  Ebből  az  derül  ki,  lehet  ezt  bármily  módon magyarázni.
Barta Endre képviselő úré a szó!

Barta Endre képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én azt
hiszem,  hogy  már  elmondtam,  hogy  mi  az  álláspontom  ezzel
kapcsolatosan, ezen én nem változtatok. Viszont azt örömmel látom, hogy
Lőrinczi  képviselő  úr  polgármesteri  babérokra  tör.  Polgármester  úrtól
szoktam megkapni  ezeket  egyébként  egy-egy közleményben,  hogy mit
hogy  nyomok,  vagy  éppen  mit  nem  nyomok.  Képviselő  úr!  Egyelőre
kettőnk közül nem én vagyok az, akinek egy-egy kérdéses helyzetnél…

Gombos István alpolgármester:

Bocsánat! Barta úr! Nem ily módon vitatkozunk. Jó? De akkor maradjunk
csendben. Barta úré a szó! Adjuk meg a tiszteletet!

Barta Endre képviselő:

Köszönöm. Tisztelt Lőrinczi képviselő úr! Kettőnk közül nem én vagyok az
a teremben, akinek egy kérdéses helyzetnél integetnek, hogy éppen hogy
kell  nyomni,  majd,  hogyha  visszakérdezek,  hogy  pl.  Tóth  képviselő  úr
indítványát miért nem szavazta meg, tudja-e egyáltalán, hogy miről szólt,
vagy  el  tudja-e  most  mondani,  hogy  mire  nyomott  nemet,  vagy  mire
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tartózkodott,  és  miért  tette,  akkor  elfogadom  ezt  a  kritikát.  Köszönöm
szépen.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm Barta Endre képviselő úrnak. A vitát lezárom.

További hozzászólás hiányában kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
594/  2018. (XI.15.) határozata  

az MVP keretében megvalósuló víziközmű-hálózat fejlesztése projekt
megvalósítási időszakára irányuló műszaki ellenőri tevékenység ellátására

vonatkozó megbízási szerződés aláírására

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  az  MVP  városi
víziközmű-hálózat fejlesztésére irányuló c. projektben a Vasmű u. 41. Irodaház
Kft.-vel (2400 Dunaújváros, Vasmű út 41.)  a műszaki ellenőri feladat ellátása
tárgyú szerződés megkötéséhez.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a MVP
városi  víziközmű-hálózat  fejlesztésére irányuló c.  projektben a Vasmű u.  41.
Irodaház  Kft.  (2400  Dunaújváros,  Vasmű út  41.)   műszaki  ellenőri  feladatot
lásson el 10 110 375 Ft + 27% ÁFA, bruttó 12 840 176 Ft Ft megbízási díjért.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
1.  pontban  megjelölt  szerződés  aláírására,  a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő:  a szerződés aláírására: 2018. november 20.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

22.       Javaslat  a  TOP-6.1.5-15  Gazdaságfejlesztés  ösztönzését  szolgáló  
közlekedésfejlesztés Dunaújvárosban projekt megvalósítására vonatkozó
Konzorciumi  Együttműködési  Megállapodás  2.  számú  módosításának
aláírására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
elnöke

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

                   Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

Gombos István alpolgármester:

A huszonkettes napirendi pont következik, ez egy TOP gazdaságfejlesztés
ösztönzését  szolgáló  közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban  projekt
megvalósítására vonakozó Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2.
számú módosításának aláírásáról fogunk szavazni.

Aki támogatja, kérem, jelezze!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
595/  2018. (XI.15.) határozata  

a TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Dunaújvárosban projekt megvalósítására vonatkozó Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás 2. sz. módosításának aláírásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata  TOP-6.1.5-15 Gazdaságfejlesztés ösztönzését
szolgáló  közlekedésfejlesztés  Dunaújvárosban  projekt  megvalósítására  vonatkozó
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosítását a polgármester
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. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

23.       Javaslat  a  TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001  „Zöld  Város  Kialakítása”  című  
projekt  keretében  megvalósuló  Főtértől  keletre  eső  területek
rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú projekt pótmunkáinak elvégzésére,
forrás biztosítására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
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                  a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság
elnöke

                  az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Gombos István alpolgármester:

Huszonhármas  napirend  szintén  egy  javaslat  a  Zöld  Város  Kialakítása
című  projekt  keretében  megvalósuló  Főtértől  keletre  eső  területek
rekonstrukciójának kivitelezése tárgyú projekt pótmunkáinak elvégzésére,
forrás biztosítására. 

Kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
596/  2018. (XI.15.) határozata  

a TOP-6.3.2-15-DU1-2016-00001 „Zöld Város Kialakítása” című projekt
keretében megvalósuló Főtértől keletre eső területek rekonstrukciójának

kivitelezése  tárgyú projekt a  pótmunkáinak elvégzésére, forrás biztosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  ahhoz,  hogy
Dunaújváros Megyei  Jogú Város Önkormányzata a  TOP-6.3.2-15-DU1-2016-
00001  „Zöld Város Kialakítása”  című projekt  keretében megvalósuló Főtértől
keletre  eső  területek  rekonstrukciójának  kivitelezése c.  projektben  tervezett
beruházási  tevékenységhez  kapcsolódó  pótmunkát  a  határozat  mellékletét
képező vállalkozási szerződés 2.sz. módosításában foglaltaknak megfelelően a
DVG Zrt. (2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.) végezze el 54.070.471,- Ft +
ÁFA, azaz bruttó 68.669.499,- Ft vállalkozási díjért.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert
az  1.  pontban  megjelölt  szerződés  aláírására,  a  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételére, a pénzügyi teljesítésre.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
                                             a polgármester

               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő:  a szerződés megkötésére: 2018. november 30.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
kötelezettségvállalásra a  2018. évi költségvetési rendelete  7.a melléklete 23/9
Kulcs-Rácalmás-Dunaújváros  szennyvízhálózat  kezelése  sorról  a  TOP  6.3.2
Zöld város sorára átcsoportosítás útján biztosítja.        
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4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1.
pontban foglalt kötelezettségvállalást a 2018. évi költségvetési rendelet soron
következő módosításakor vegye figyelembe. 

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

Határidő:  a költségvetés soron következő módosításának időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

24.       Javaslat  a  TOP-6.4.1-16  Fenntartható  városi  közlekedésfejlesztés,  
kerékpárút hálózat fejlesztése című pályázattal kapcsolatos Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírása
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

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

Gombos István alpolgármester:

Szintén  TOP,  javaslat  fenntartható  városi  közlekedésfejlesztés,
kerékpárút. Szabó képviselő úr! Nagy tisztelettel arra kérem, ne zavarja a
közgyűlést  az  állandó  beszólásaival!  Kérem!  Kérhetem?  Nagyon  jó!  A
kutyám hamarabb megérti. A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás
aláírásáról fogunk szavazni. Szabó Zsolt ügyrendit kért.

Szabó Zsolt képviselő:

Szerintem felháborító volt a kutyájához hasonlítani engem, alpolgármester
úr.

Gombos István alpolgármester:

Tényleg van kutyám, képviselő úr.

Szabó Zsolt képviselő:

Legyen  kedves  végighallgatni!  Szerintem  ez  felháborító  volt.  Engem
őszinte örömmel tölt el, hogy önnek van kutyája, de szerintem felháborító
volt,  amit  ön  tett,  és  akkor,  amikor  ilyen  megjegyzéseket  tesz,  akkor
nemcsak  engem  kritizál,  hanem  mindazokat,  akik  támogatásával  a
képviselő-testületbe  jutottam.  Arra  kérem  önt,  alpolgármester  úr,  hogy
értse meg azt, hogy nem csak Fidesz létezik ma Magyarországon. Még
nem csak a Fidesz létezik Magyarországon, és mi mindent meg fogunk
tenni azért, hogy ez így is maradjon. Én elhiszem, hogy önt ez zavarja.
Személyeskedhet,  a  kutyájához  hasonlíthat,  de  akkor  is  ugyanazzal  a
lelkesedéssel fogok küzdeni a legjobb tudásom szerint. És ha ez önöket
zavarja, az engem egyáltalán nem érdekel.
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Gombos István alpolgármester:

Képviselő úr! Teljesen világos, amit mond. Szerintem, amit én mondtam,
az  is  teljesen  világos  volt.  Én  senkihez  nem  hasonlítottam,  én  nagy
tisztelettel arra kértem, és arra kérem most is, hogy a közgyűlés munkáját
a  folyamatos  közbeszólásaival  ne  zavarja.  Erre  mondtam,  hogy  egy
csodálatos állat  van a családban,  akire ha rászólok, akit  ha megkérek,
képzelje el,  megérti. Semmi sértő nem volt benne. Ez egy olyan reflex,
amit egyszerűen az ember kimond. És a vicc, tisztelt képviselő úr, hogy
ezek  után,  hogy  én  még  tisztességesen  megkérem,  tisztelettudóan
felkérem,  hogy  a  közgyűlés  munkáját  ne  zavarja,  még  ön  van
megsértődve. Ilyen ez a világ. Tudja? Úgyhogy nagy tisztelettel mindenki
előtt  arra  kérem,  hogy tartsa  be azokat  a  játékszabályokat,  amelyek a
közgyűlés  munkájára  vonatkoznak.  Jó?  Köszönöm  szépen.  Köszönöm
szépen.

És akkor szavazunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
597/  2018. (XI.15.) határozata  

  a TOP-6.4.1-16 Fenntartható városi közlekedésfejlesztés, kerékpárút hálózat
fejlesztése című pályázattal kapcsolatos

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírásáról

1.) 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.

2.) Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a 1. pontban megnevezett,  a pályázati  feltételek alapján meghatározott
formai  és  tartalmi  követelményeknek megfelelő  Konzorciumi  Együttműködési
Megállapodást, valamint a támogatási kérelem benyújtásához, illetve a projekt
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: folyamatos

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

25.       Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  524/2018.  (X.18.)  
határozat  módosítására  a  TOP-6.1.4-16  „Társadalmi  és  környezeti
szempontból  fenntartható  turizmusfejlesztés”  című  pályázat
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

Gombos István alpolgármester:

A huszonnegyedik  napirendi  pontról  fogunk  szavazni.  Szintén  javaslat,
TOP.  Elnézést!  Köszönöm,  jegyző  asszony.  Huszonötödik  napirendről
fogunk  akkor  szavazni.  Javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése egy határozat módosítása a TOP pályázat kapcsán társadalmi
és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című pályázat
vonatkozásában.

Kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
598/  2018. (XI.15.) határozata  

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 524/2018. (X.18.) határozat
módosítására a TOP-6.1.4-16 „Társadalmi és környezeti szempontból

fenntartható turizmusfejlesztés” című pályázat vonatkozásában

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  524/2018.  (X.18.)
határozatának 1. pontjában szereplő „Aquantis Turisztikai Információ Központ
kialakítása” szövegrészt „Aquantis Látogatóközpont  kialakítása” szövegrészre
módosítja.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy  a  pályázati  feltételek  alapján  meghatározott  formai  és  tartalmi
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követelményeknek  megfelelő  –  módosított  -  konzorciumi  megállapodást,
valamint  a  támogatási  kérelem  benyújtásához,  illetve  a  pályázat
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: 2018. november 30.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

26.       Javaslat a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program –  
TOP  projektek  vonatkozásában  kötött  közfeladat  ellátási  szerződés  5.
módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a Vasmű u. 41. Irodaház Kft. ügyvezető igazgatója

Gombos István alpolgármester:

Huszonhatodik  napirend,  javaslat  a  Vasmű  út  41.  Irodaház  Kft.-vel  a
Modern Városok Program – TOP projekt vonatkozásában kötött közfeladat
ellátási szerződés 5. módosítására.

Hozzászólás hiányában kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
599/  2018. (XI.15.) határozata  

a Vasmű u. 41. Irodaház Kft.-vel a Modern Városok Program-TOP projektek
vonatkozásában kötött közfeladat ellátási szerződés 5. módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul  a  Vasmű  u.  41.
Irodaház Kft.-vel  2016.  szeptember 1-jén megkötött,  majd 2017.  szeptember
12-én,  2017.  november  21-én,  illetve  2018.  május  9-én  módosított,
Területfejlesztési  Operatív  Programok (TOP)  és  a Modern  Városok Program
projektjei  végrehajtására  kötött  közfeladat  ellátási  szerződés  2.2.  pontjának
módosításához a határozat mellékletét képező szerződés szerint. 

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
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hogy az 1. pont figyelembevételével előkészített szerződés 5. módosítását írja
alá.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért: 
                         a polgármester

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

Határidő: a szerződésmódosítás aláírására: 2018. december 07.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

27.       Javaslat  a  Gagarin  tér  7-11.  Társasház  árkádjának  felújítására  nyújtott  
támogatási szerződés módosítására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Sztankovics András közös képviselő

Gombos István alpolgármester:

A következő napirendet levettük. A következő napirend, javaslat a Gagarin
tér  7-11.  Társasház  árkádjának  felújítására  benyújtott  támogatási
szerződés módosítására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom.

Az „A” változatot teszem fel szavazásra!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
600/  2018. (XI.15.) határozata  

a Gagarin tér 7-11 Társasház árkádjának felújítására nyújtott támogatási
szerződés módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  támogatja  a  Gagarin  tér  7-11
Társasház támogatási szerződés módosításával kapcsolatos kérelmét.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi költségvetés terhére
bruttó  397.000,-  Ft-tal  kiegészíti  a  2018-ban  nyújtott vissza  nem  térítendő
támogatást a Gagarin tér 7-11 Társasház részére.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Gagarin tér 7-11 Társasházzal az 2. pontban jóváhagyott céltámogatási
szerződés  módosítást írja  alá  az  Ügyrendi,  Igazgatási  és  Jogi  Bizottság
véleményének kikérését követően, valamint intézkedjen a kötelezettségvállalás
nyilvántartásba  vételéről  és  a  pénzügyi  teljesítésről  a  szerződés  aláírásától
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számított 15 napon belül.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztályvezető
       a költségvetési és pénzügyi osztályvezető

Határidő: - a szerződés módosítás aláírására: 2019. március 31.
              - a határozat közléséért: 2018. december 15.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2.
pontban  meghatározott  támogatást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2019.  évi  költségvetéséről  és  végrehajtásának  szabályairól
szóló rendelete tervezésekor vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés tervezéséért:
                 a jegyző
     - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
        a költségvetési és pénzügyi osztályvezető
Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

28.       Javaslat  gazdasági  szereplők  kiválasztására  Dunaújváros  Megyei  Jogú  
Város  szennyvíztisztító  telepének  dunai  sodorvonali  vezeték
rekonstrukciójára vonatkozó tervek elkészítésére
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

Gombos István alpolgármester:

A  következő  napirend,  javaslat  gazdasági  szereplők  kiválasztására
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  szennyvíztisztító  telepének  dunai
sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó tervek elkészítésére. 

Hozzászólás hiányában kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
601/2018. (XI.15.) határozata

a gazdasági szereplők kiválasztásáról Dunaújváros Megyei Jogú Város 
szennyvíztisztító telepének dunai sodorvonali vezeték rekonstrukciójára 

vonatkozó tervek elkészítésére 
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1. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése a  szennyvíztisztító  telep  dunai
sodorvonali vezeték rekonstrukciójára vonatkozó tervek elkészítésére az alábbi
három  gazdasági  szereplőt  kéri  fel  ajánlat  megtételére  a  jelen  határozat
mellékletét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.

a) Név: Metaduo Kft.
Cím: 1091 Budapest, Üllői út 25
Adószám: 24136808-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-992165
e-mail: szel.tamas@metaduo.hu 

b) Név: Kristály Tervező, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. BUDAÖRSI IRODA
Cím: 2040 Budaörs, Szabadság út 301.
Adószám: 10457506-2-14
Cégjegyzékszám: 1409001294
e-mail: nyikos.gabor@kristaly.hu

c) Név: Vértes Drill Kft.
Cím: 8066 Pusztavám, Rákóczi utca 49
Adószám: 25987171-2-07
Cégjegyzékszám: 0709028041 
e-mail: vertesdrill@gmail.com

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  az  1.  pontban  szereplő
szolgáltatás megrendelésre, mint kötelezettségvállalásra Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzatának  2018.  évi  költségvetése  7.a  melléklet  5.
Víziközmű szolgáltatás  cím  alatti  5.1.  „Szennyvíztisztító  telep  új  sodorvonali
vezeték  tervezés  engedélyezés”  soron  bruttó  15.000.000  forint  értékben
fedezetet biztosít.

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

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

         a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. november 22.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

29.       Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város közigazgatási területén végzett  
közfeladatok ellátására vonatkozó szolgáltatási keretszerződés 4. számú
módosítása (2018. április-december hónap) megkötésére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a városüzemeltetési, környezetvédelmi és turisztikai bizottság

elnöke

mailto:vertesdrill@gmail.com


88

              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mádai Balázs, a DVG Zrt. elnök-vezérigazgatója

Gombos István alpolgármester:

A  következő  napirend,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
közigazgatási  területén  végzett  közfeladatok  ellátására  vonatkozó
szolgáltatási  keretszerződés 4. számú módosítására. Aki  a határozati…
Bocsánat!  Szepesi  Attila  képviselő  úré  a  szó!  Vagy  bocsánat!  Szepesi
Attila alpolgármester! Pintér Attilára néztem. 

Szepesi Attila alpolgármester:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt… Majd helyet cserélünk. 

Gombos István alpolgármester:

Szepesi alpolgármester úré a szó!

Szepesi Attila alpolgármester:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Alpolgármester Úr! Nem a témához tartozik, de
a  múlt  közgyűlésen,  de  nem,  kell  indulnom  Budapestre  nemsokára,
tárgyalni, nem a témához tartozik, de november 20-án ígéretünkhöz híven
a  Dunanett  vezérigazgatója  és  vezetői  diavetítéssel  egybekötött
tájékoztatást  tartanak  minden  képviselőnek  a  képviselőteremben  10,00
órakor  a  Dunaújváros…  November  20.  Dunaújváros
hulladékgazdálkodásáról. Elnézést, hogy nem ehhez a napirendi ponthoz
tartozik,  de  szerettem  volna  minden  képviselőt  tájékoztatni.  Köszönöm
szépen.

Gombos István alpolgármester:

Mi köszönjük. Jó utat, alpolgármester úr! És hány órakor? Köszönjük.

És akkor a napirendről fogunk most szavazni!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
602/2018. (XI.15.) határozata

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

4. számú módosításáról
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1) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  jelen  határozatával  a
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata és a DVG Dunaújvárosi
Vagyonkezelő  Zártkörű  Részvénytársaság  által  2018.  február  28-án
megkötött,  a  2018.  április-december  hónapokra  szóló  szolgáltatási
keretszerződés 4. számú módosítását, a XIV. sor előirányzatának emelését
jóváhagyja.

2) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban szereplő XIV.
(út és járdaburkolatok felületi javítása, karbantartása) sort érintő 90.000.000
Ft-tal  történő  emeléshez  a  fedezet  Dunaújváros  MJV  2018.  évi
költségvetése 7.a mellékletének 23/16 „Élményfürdő fűtési meleg víz ellátás
kiépítés  önerő  FORD  ÁFA”  elnevezésű  feladatsoráról  70.866.142  Ft,
valamint  az  5.  melléklet  23/3  dologi  kiadások  soráról  19.133.858  Ft
átcsoportosítása útján biztosítja.

3) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a
polgármestert, hogy a DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal  2018.  április-december  hónapra  szóló  szolgáltatási
keretszerződés 4. sz. módosítását aláírja.

Felelős:  - a szerződés aláírásáért:
                 a polgármester
               - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                 a városüzemeltetési és beruházási osztályvezető
Határidő:  2018. november 28.

4) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy az 1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2.  pontokban  foglaltaknak
megfelelően a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosítása során
vegye figyelembe.

Felelős: - a költségvetés módosításáért:  
                a jegyző

            - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosítása

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

30.       Javaslat „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” 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

Gombos István alpolgármester:
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A  következő  napirendi  pont  következik,  Dunaújváros  villamos  energia
beszerzése a 2019. évre tárgyú közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás
és közbeszerzési dokumentumok elfogadására, az eljárás megindítására. 

Aki  a  határozati  javaslatot  támogatja,  kérem,  az  igen  gomb
megnyomásával jelezze!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
603/  2018. (XI.15.) határozata  

a „Dunaújváros villamos energia beszerzése a 2019. évre” tárgyú
közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívás és közbeszerzési

dokumentumok elfogadására, az eljárás megindításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a  „Dunaújváros villamos energia
beszerzése a 2019. évre” 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 mindkét rész vonatkozásában a jelen határozat mellék-
letét képező ajánlattételi felhívásban foglalt tartalommal.

a) Név: MVM Partner Energiakereskedelmi ZRT.
 Székhely: 1031 Budapest Szentendrei út 207-209.

e-mail: info@mvmp.hu

b) Név: E-ON Energiakereskedelmi Kft.
Székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
e-mail: ertesites.eker@eon-hungaria.com

c) Név: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft
Székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.
e-mail: cegkapuenker@elmu-emasz.hu

2. Az 1.  pontban szereplő  szolgáltatás  megrendelés,  mint  kötelezettségvállalás
fedezete  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  2019.  évi
költségvetésében  betervezésre  kerül   a  Dunaújváros   közvilágítási
berendezéseinek  villamos  energia  ellátása  tekintetében  5.  melléklet  2.
„Városüzemeltetés”  bekezdés, „Közvilágítási áramdíj” során nettó 22.000.000
Ft, valamint Dunaújváros MJV Önkormányzatának kezelésében lévő ingatlanok
villamos  energia  ellátása  tekintetében  az  5.  melléklet  14.  „Vagyonkezelési
feladatok” bekezdés, „Dologi  kiadások”  során nettó 2.750.000 Ft összegben.
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
    a városüzemeltetési és beruházási osztály vezetője
    a vagyonkezelési osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy az 1.
pontban  megjelölt  gazdasági  szereplők  részére  az  ajánlattételi  felhívások
elektronikus közbeszerzési rendszeren keresztüli megküldéséről gondoskodjon.

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

    a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: az ajánlattételi felhívás megküldésére: 2018. november 30.

 (A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

31.       Javaslat  önkormányzati  bérlakások  volt  bérlői  behajthatatlan  közüzemi  
díjtartozásának tulajdonosi helytállására a DVCSH Kft. felé
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
               az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Neszmélyi Loránd, a DVCSH képviseletében

Gombos István alpolgármester:

A  következő  napirend,  javaslat  önkormányzati  bérlakások  volt  bérlői
behajthatatlan  közüzemi  díjtartozásának  tulajdonosi  helytállására  a
DVCSH Kft. felé. A napirendet lezárom.

Kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
604/2018. (XI. 15.) határozata
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az önkormányzati bérlakások volt bérlői behajthatatlan közüzemi
díjtartozásának tulajdonosi helytállásáról a DVCSH Kft. felé

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

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

      - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a közigazgatási osztály vezetője
Határidő: a megállapodás aláírására: 2018. november 30.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Dunaújvárosi  Víz,  Csatorna-
Hőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére önkormányzati tulajdonú
bérlakás  volt  bérlői  által  felhalmozott  bruttó  9.567.501  Ft (előzetesen
megfizetett ÁFA-t tartalmaz) díjhátralékot – a távhőszolgáltatásról szóló 2005.
évi XVIII. törvény 44. § (3) bekezdése értelmében – mint tulajdonos, egyszerű
(sortartó) kezesként megfizet.

3. A  2.  pontban  szereplő  kötelezettségvállalásra  DMJV  Önkormányzata
Közgyűlésének  a  DMJV  Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és
végrehajtásának szabályairól szóló 5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete 5.
melléklet  15.  Lakás-  és  helyiséggazdálkodás  alcímű,  „Dologi  kiadások”
elnevezésű  3.  sorról,  a  Vagyonkezelési  Osztály,  Ingatlankezelés
veszteségkiegyenlítés (Ingatlankezelés kiadásai) előirányzata biztosítja.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  2.
pontban  foglalt  döntést  a  2018.  évi  költségvetési  rendelet  soron  következő
módosításakor vegye figyelembe.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
                a jegyző
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2018. évi költségvetés következő módosításának időpontja

5. Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert,  hogy a
számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvény  3.  §  (10)  bekezdése  alapján,  mint
behajthatatlan  követelés,  a  helytállásként  kifizetett  összeg  leírásáról
gondoskodni szíveskedjék.

Felelős:   a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: 2018. november 22.

6. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére.
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Felelős:   a polgármester
              - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                a közigazgatási osztály vezetője
Határidő: 2018. november 22.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

32.       Javaslat a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény 2019. évi nyári  
nyitvatartási rendjének meghatározására
Előadó: a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Varga Anna Éva, a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros

intézmény igazgatója

Gombos István alpolgármester:

A  következő  napirend,  javaslat  a  Bölcsődék  Igazgatóság  Dunaújváros
intézmény 2019. évi nyári nyitvatartási rendjének meghatározására. 

Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem, jelezze!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
605/  2018. (XI.15.) határozata  

a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény
2019. évi nyári nyitvatartási rendjéről

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Bölcsődék  Igazgatósága
Dunaújváros intézmény 2019. évi nyári nyitvatartási rendjét az alábbiak szerint
határozza meg:

 2019.  június  1-től  június  30-ig  a  Bölcsődék  Igazgatósága  Dunaújváros
intézmény összes tagintézménye nyitva tart,

 2019. július 1-től július 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény zárva van,
a többi négy tagintézmény nyitva tart,

 2019. augusztus 1-től augusztus 31-ig a Makk Marci Bölcsőde tagintézmény
nyitva tart, a többi négy tagintézmény zárva van.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága
Dunaújváros intézmény igazgatóját, hogy a 2019. április 22-i nevelés-gondozás
nélküli  munkanapról,  valamint  a  nevelés-gondozás  nélküli  munkanapon  a
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gyermek felügyelete  és  az étkeztetés biztosítása iránti  igény bejelentésének
lehetőségéről  tájékoztassa  a  szülőket,  törvényes  képviselőket,  igény  esetén
valamennyi  tagintézményben  biztosítsa  a  gyermekek  felügyeletét  és  az
étkeztetést.

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a Bölcsődék Igazgatósága
Dunaújváros  intézmény  igazgatóját,  hogy  az  1-2.  pontban  foglalt  döntésről
tájékoztassa a bölcsődei  ellátást  igénybe vevő gyermekek szüleit,  törvényes
képviselőit.

Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
                        a Bölcsődék Igazgatósága Dunaújváros intézmény igazgatója 
        - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

      a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: 2019. február 15.

4.) Dunaújváros Megyei  Jogú Város Közgyűlése felkéri  a polgármestert,  hogy e
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: 2018. november 28.

33.       Javaslat  a  Szent  Pantaleon  Kórház-Rendelőintézettel  megkötött  
támogatási szerződés 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: Dr. Mészáros Lajos, a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézet

                    főigazgatója

Gombos István alpolgármester:

A  következő  napirend,  javaslat  a  Szent  Pantaleon  Kórház-
Rendelőintézettel  megkötött  támogatási  szerződés  módosítására.  Aki
támogatja, kérem, jelezze! Bocsánat! Hingyi László képviselő úré a szó!

Hingyi László képviselő:

Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nem pontosan a
kórházhoz tartozik, de ennél a napirendnél szeretnék hozzászólni abban
az ügyben, hogy minap megkeresett az Óvárosban lévő Petőfi utca 1-ben
lévő  orvosi  rendelőnek  az  ott  lévő  dolgozói,  és  mivel  mostanában
Dunaújvárosban  elég  sok  orvosi  rendelőt  újítottunk  föl,  nézzem  meg
azokat  az  áldatlan  állapotokat,  amik  ott  lenn vannak.  Érintve  a  várost,
hogy  több  nyugdíjasa  lakik  ott.  Föl  kell  mászni  nekik  a  lépcsőkön,  az
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irodahelyiségekben  irattárak  vannak,  mivel  hogy  az  egészségügyben
ötven évig meg kell őrizni a nyilvántartást. Szóval egyszerűen lehetetlen
állapot van. Felkérném az illetékes osztályt, én már a Lőrinczi Konrádnak
szóltam,  ő  a  Borbálát  utasította,  illetve  nem  utasította,  hanem
megbeszélték.  Én  csak  azért  szeretnék  szólni,  hogy  a  körzetemhez
tartozik,  és  én  szeretnék  bejárást  indítványozni  az  osztályokkal,  illetve
árajánlatot  kérni  vagy  a  felújításra  vagy  egy  másik  orvosi  rendelő
építésére.  Erre  volna  is  javaslatom.  Esetleg  mivel,  hogy  most  a
Drogambulanciával közösen vannak az orvosi rendelőben, annak idején
vettünk a  Magyar  úton,  a  33-ban egy épületet,  szerintem ez  hajlamos
volna,  és közel  is  lenne az idős embereknek a gyógyszertárban utána
kiváltandó  rendelvényekre.  Úgyhogy  kérném,  hogy  ezt  mihamarabb
mérjük fel, hogy melyik lenne jó, a felújítás vagy az új építés. Erre kérjünk
árajánlatot be az illetékes dolgokról. Köszönöm szépen.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm, képviselő úr. Nyilván az ügymenet folyamatában zajlik majd.
És akkor most a napirendről  fogunk. Pontosan.  És akkor a napirendről
szavazunk.  Tehát a napirend.  Aki  támogatja.  Bocsánat!  László Borbála
asszonyé a szó!

Dr. László Borbála humán szolgáltatási osztályvezető:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Már  a  közgyűlés
megkezdése előtt, tehát nem is ma, hanem korábbi időpontban beszéltünk
erről a témáról a városüzemeltetési osztályvezetővel. Amikor a pályázati
lehetőségekből  felújítandó,  és  tervezés,  illetve  szervezés  alatt  álló
kivitelezésekről  szó  volt,  akkor  is  említésre  került  nyilvánvalóan  ez  az
orvosi rendelő is olyan felvetéssel, hogyha abból a keretből még lehetőség
lesz, akkor itt is felújításra fog sor kerülni. Az látszik, hogy ilyen keret nem
lesz,  és ezért  nyilvánvalóan egy önkormányzati  keretből  kell  erre  majd
lehetőséget  teremteni.  Tehát  tudunk a problémáról,  és csak szeretném
ismételni, hogy már a közgyűlés előtti időpontban mi erről beszéltünk, és
mire a költségvetési rendeletünk elfogadásra kerül,  elfogadásra aktuális
lesz, addigra nyilvánvalóan lesznek számszaki adataink is, és akkor majd
lehet  arról  dönteni,  hogy  milyen  összegben  akarnak  erre  tervezni  a
költségvetési rendeletben.

Gombos István alpolgármester:

Köszönjük a tájékoztatót, és most már valóban hozzászólás hiányában a
napirendet lezárom.

És akkor a határozati javaslatról kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
606/  2018.     (XI.15.)     határozata  

a Szent Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel megkötött
támogatási szerződés módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  hozzájárul,  hogy  a  616/2015.
(XI.12.)  határozat  alapján a Szent  Pantaleon Kórház-Rendelőintézettel  2015.
december  7-én  megkötött  és  a  682/2017.  (X.19.)  határozattal  módosított
támogatási szerződés 5.2. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
„5.2. A támogatás felhasználásának 
kezdő időpontja: a támogatás átutalásának napja
véghatárideje: 2019. szeptember 30.”

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott döntés alapján a határozat  melléklete  szerinti  támogatási
szerződés 2. számú módosítását írja alá.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért 
             a polgármester

                     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért
            a humán szolgáltatási osztály vezetője 

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 23.
    - a szerződés aláírására: 2018. december 17.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

34.       Javaslat a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány támogatás iránti  
kérelmének elbírálására
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
Meghívott: Horváth Zoltánné, a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány 

                   kuratóriumi elnöke

Gombos István alpolgármester:

A következő napirendet levettük. A következő napirendi pont, javaslat a
Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány támogatás iránti kérelmének
elbírálására. 

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
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Konrád,  Nagy  Zoltánné,  Pintér  Attila,  Szabó  Zsolt,  Sztankovics  László),  nem
szavazott 1 fő (Cserni Béla), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth
Kálmán) – elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  
607/  2018.     (XI.15.)     határozata  

a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvány
támogatás iránti kérelmének elbírálásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  Dózsás  Tanulókért  és
Tanáraikért  Alapítvány  részére  a Fenyőfadíszítő  Jótékonysági  Verseny
megrendezéséhez 50.000,-  Ft,  azaz  Ötvenezer  Forint  összegű  vissza  nem
térítendő  támogatást  nyújt  a  határozat  melléklete  szerinti  támogatási
szerződésben  meghatározott  feltételekkel,  mely  kötelezettségvállalásra
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről és
végrehajtásának szabályairól szóló 6/2018. (II.17.) önkormányzati rendelet 5.a.
mellékletének 9.17. Oktatási feladatok támogatási tartaléka kiemelt előirányzat
sora biztosít fedezetet.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban foglalt döntést  az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének
módosítása  során  vegye  figyelembe,  valamint  utasítja  a  polgármestert  a
döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére.

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a humán szolgáltatási osztály vezetője
              - a költségvetés módosításáért:
                a jegyző
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való
                közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának

                    időpontja

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a határozat
közlésére, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban
meghatározott döntés alapján, a benyújtott dokumentumok figyelembe vételével
a Dózsás Tanulókért és Tanáraikért Alapítvánnyal a céltámogatási szerződést
kösse meg,  valamint  intézkedjen  a  szerződés  kötelezettségvállalás
nyilvántartásba vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért: 
            a polgármester

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

                         - a határozat végrehajtása előkészítésében való közreműködésért:
                           a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 28. 
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         - a szerződés aláírására: a jelen határozat keltét követő 30 nap
         - a szerződés nyilvántartásba vételére: az aláírást követő 5 nap
         - a pénzügyi teljesítésre: a szerződés aláírását követő 30 nap

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

35.       Javaslat  a  sportszervezetek  létesítmény  bérleti  díjának  pályázati  úton  
történő támogatására – 2019. évre
Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke

Kalácska András, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnöke
Nyakacska  Zsolt,  a  Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia
Nonprofit Kft. ügyvezetője
Boda Gábor, a Dunaújvárosi Sárkányok Kosárlabda SE elnöke
Móri Imre, a Dunaújvárosi Kohász Labdarúgó Öregfiúk Egyesület
elnöke
Tiger Szabolcs, a Dunaújvárosi Egyetem Diák SE elnöke
Baráth Artur, a Újvárosi Hokillák SE elnöke
Varga Gabriella, a Danubius KSE elnöke
Pók Ferenc, a Dunaújvárosi Atlétikai Club elnöke
Erős István, a Titán Sportegyesület elnöke
Oláhné Hingyi Zita, a Duna-Pent Női Kézilabda SE elnöke
Azari Zsolt, a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. ügyvezetője
Vígh György, a Dunaújváros Pálhalma Agrospeciál SE elnöke
Kováts András, az Angels Női Jégkorong SE elnöke
Tomanóczy  Tibor,  a  DSE  Röplabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.
ügyvezetője

Gombos István alpolgármester:

A következő napirendi pont, javaslat a sporszervezetek létesítmény bérleti
díjának  pályázati  úton  történő  támogatására  2019.  évre.  Itt  kilenc
határozati javaslatról fogunk külön-külön szavazni. Tehát kilencről fogunk
szavazni, de közben megadom Hingyi képviselő úrnak a szót.

Hingyi László képviselő:

Köszönöm, alpolgármester úr, a szót. Csak szeretném bejelenteni, hogy a
I. és a II. egyesületnél érintett vagyok.

Gombos István alpolgármester:

Hát, képviselő úr, köszönöm.

Aki kizárja Hingyi László képviselőt a szavazásból, akkor az kérem, igen
gomb megnyomásával jelezze!
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Gombos  István  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Hingyi  László  képviselőt  a  „Javaslat  a
sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására –
2019. évre” című előterjesztés I. és II. határozati javaslatára történő szavazásból  –
mellette szavazott 4 fő (Izsák Máté, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila),
ellene  szavazott  6  fő  (Barta  Endre,  Cserni  Béla,  Gombos  István,  Iván  László,
Lassingleitner Fruzsina, Szabó Zsolt),  tartózkodott  1 fő (Sztankovics László),  nem
szavazott 1 fő (Hingyi László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth
Kálmán) – nem zárta ki és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
608/  201  8  . (  XI.15.  ) határozata  

Hingyi László képviselő személyes érintettség bejelentése alapján a
határozathozatalból történő kizárásáról

 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Hingyi  László  képviselő  személyes
érintettségre vonatkozó bejelentését figyelembe véve a „Javaslat a sportszervezetek
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására – 2019. évre” című
előterjesztés  I.  és  II.  határozati  javaslatára  történő  szavazásból  Hingyi  László
képviselőt nem zárta ki.
 
Felelős:         a polgármester
Határidő:       azonnal

Gombos István alpolgármester:

Nem zárták ki, képviselő úr, úgyhogy nyugodtan szavazhat. És akkor így a
I.-ről kezdünk szavazni.

Tehát I. határozat!

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
609/2018.   (XI.15.)     határozata     

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújvárosi Labdarúgó
Szövetség pályázati úton történő támogatásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata  alapján  közzétett  Pályázati  eljárást  érvényesnek  és
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és
az alábbi  költségvetési  támogatásban részesíti  a  2019.  január  01.  és  2019.
december  31.  közötti  időszakra  vonatkozó sportlétesítmények bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
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végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet
neve

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaújvárosi
Labdarúgó
Szövetség

2019.01.01.-2019.12.31. 6.520.843,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat  1.  mellékletét  képező minta alapján,  a nyertes pályázóval  kötendő
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően,  hogy 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 által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás
nem minősül  állami  támogatásnak,  vagy a bejelentett  támogatási  tervezet  a
csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  bizottsági  rendeletek  vagy  a
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.
A  polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a  szerződéstervezetnek  a  Miniszter
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a vagyonkezelési osztályvezető

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott
                          nyilatkozatát követő 30 napon belül

3.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a jegyző
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15.
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

II.

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
610/2018.   (XI.15.)     határozata     

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Duna-Pent Női Kézilabda
Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata  alapján  közzétett  Pályázati  eljárást  érvényesnek  és
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és
az alábbi  költségvetési  támogatásban részesíti  a  2019.  január  01.  és  2019.
december  31.  közötti  időszakra  vonatkozó sportlétesítmények bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Duna-Pent  Női
Kézilabda
Sportegyesület

2019.01.01.-2019.12.31. 13.459.737,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat  1.  mellékletét  képező minta alapján,  a nyertes pályázóval  kötendő
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően,  hogy 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 által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás
nem minősül  állami  támogatásnak,  vagy a bejelentett  támogatási  tervezet  a
csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  bizottsági  rendeletek  vagy  a
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.
A  polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a  szerződéstervezetnek  a  Miniszter
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására.
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Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                          a polgármester 
                        - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                          a vagyonkezelési osztályvezető

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott
                          nyilatkozatát követő 30 napon belül

3.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a jegyző
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

És hasonlóképpen én magam is szeretném bejelenteni érintettségemet. 
Kérem, aki elfogadja, az igen gomb megnyomásával jelezze!

Gombos  István  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy  a  közgyűlés  Gombos  István  alpolgármestert  a  „Javaslat  a
sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására –
2019.  évre”  című  előterjesztés  III.  határozati  javaslatára  történő  szavazásból  –
mellette  szavazott  3  fő  (Lőrinczi  Konrád,  Nagy  Zoltánné,  Pintér  Attila),  ellene
szavazott 6 fő (Barta Endre, Cserni Béla, Hingyi László, Iván László, Lassingleitner
Fruzsina,  Szabó  Zsolt),  tartózkodott  2  fő  (Izsák  Máté,  Sztankovics  László),  nem
szavazott 1 fő (Gombos István), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth
Kálmán) – nem zárta ki és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
611/  201  8  . (  XI.15.  ) határozata  

Gombos István alpolgármester személyes érintettség bejelentése alapján a
határozathozatalból történő kizárásáról

 
Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  Gombos  István  alpolgármester
személyes  érintettségre  vonatkozó  bejelentését  figyelembe  véve  „Javaslat  a
sportszervezetek létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatására –
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2019.  évre”  című  előterjesztés  III.  határozati  javaslatára  történő  szavazásból
Gombos István alpolgármestert nem zárta ki.
 
Felelős:         a polgármester
Határidő:       azonnal

Gombos István alpolgármester:

A közgyűlés nem fogadta el, tehát én magam is szavazhatok. Tehát jön a
III. 

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
612/2018.   (XI.15.)     határozata     

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának a Dunaújváros-Pálhalma
Agrospeciál Sportegyesület pályázati úton történő támogatásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata  alapján  közzétett  Pályázati  eljárást  érvényesnek  és
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és
az alábbi  költségvetési  támogatásban részesíti  a  2019.  január  01.  és  2019.
december  31.  közötti  időszakra  vonatkozó sportlétesítmények bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet
neve

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaújváros
Pálhalma
Agrospeciál
Sportegyesület

2019.01.01.-2019.12.31. 51.596.370,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat  1.  mellékletét  képező minta alapján,  a nyertes pályázóval  kötendő
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően,  hogy 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 által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás
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nem minősül  állami  támogatásnak,  vagy a bejelentett  támogatási  tervezet  a
csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  bizottsági  rendeletek  vagy  a
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.
A  polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a  szerződéstervezetnek  a  Miniszter
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.

                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott
                          nyilatkozatát követő 30 napon belül

3.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a jegyző
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

IV.

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
613/2018.   (XI.15.)     határozata     

a sportszervezetek létesítmény bérleti díjának
pályázati úton történő támogatásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
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(I.24.)  határozata  alapján  közzétett  Pályázati  eljárást  érvényesnek  és
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és
az alábbi  költségvetési  támogatásban részesíti  a  2019.  január  01.  és  2019.
december  31.  közötti  időszakra  vonatkozó sportlétesítmények bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Titán Sportegyesület 2019.01.01.-2019.12.31. 5.880.000,- Ft

Danubius KSE 2019.01.01.-2019.12.31. 15.000.000,- Ft

Dunaújvárosi Egyetem 
Diák Sportegyesület

2019.01.01.-2019.12.31. 10.455.722,- Ft

Dunaújvárosi Kohász 
Labdarúgó Öregfiúk 
Egyesület

2019.01.01.-2019.12.31. 2.760.000,- Ft

Dunaferr Sportegyesület 2019.01.01.-2019.12.31. 47.040.000,- Ft

Dunaújvárosi Atlétikai 
Club

2019.01.01.-2019.12.31. 12.114.000,- Ft

Dunaújvárosi  Sárkányok
Kosárlabda Sportegyesület

2019.01.01.-2019.12.31. 4.000.000,- Ft

Angels  Női  Jégkorong
Sportegyesület

2019.01.01.-2019.12.31. 8.047.560,- Ft

Újvárosi  Hokillák
Sportegyesület

2019.01.01.-2019.12.31. 7.444.610,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat  1.  mellékletét  képező minta alapján,  a nyertes pályázóval  kötendő
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően,  hogy 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 által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás
nem minősül  állami  támogatásnak,  vagy a bejelentett  támogatási  tervezet  a
csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  bizottsági  rendeletek  vagy  a
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.
A  polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a  szerződéstervezetnek  a  Miniszter
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a polgármester 
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a vagyonkezelési osztályvezető
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Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott
                          nyilatkozatát követő 30 napon belül

3.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a jegyző
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

V.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
614/  2018.     (XI.15.)     határozata  

a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit Kft. részére
pótbefizetés elrendeléséről, 2019. évi létesítményhasználat

megfizetése vállalásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata  alapján  közzétett  Pályázati  eljárást  érvényesnek  és
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és
az alábbi  költségvetési  támogatásban részesíti  a  2019.  január  01.  és  2019.
december  31.  közötti  időszakra  vonatkozó sportlétesítmények bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
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meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

2.)  Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  45.884.437,-  Ft,  azaz
Negyvenötmillió-nyolcszáznyolcvannégyezer-négyszázharminchét  forint
támogatásban részesíti a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia Nonprofit
Kft azzal, hogy a DKKA Kft. vállalja, hogy egyéb pénzeszközeiből évi minimum
45.884.437,-  Ft  összeget  2019.  december  31-ig  megfizet  az  Uniszol
Létesítménygazdálkodási  Zrt.  részére  létesítményhasználat  fejében,  mely
teljesítést  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  az  önkormányzat  által
történő  fizetésként  ismer  el.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése
felhatalmazza  a  polgármestert  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  által
előkészített,  jelen  pontban  rögzítetteket  tartalmazó  szerződés  aláírására,  az
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

 
3.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  100%-os  tulajdonában  álló

Dunaújvárosi  Kohász  Kézilabda  Akadémia  Nonprofit  Kft.-ben  a  polgári
törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény  3:183  §-ban  foglaltak  szerint
pótbefizetést  kíván  végrehajtani  készpénzben  45.884.437,-  Ft  összegben,  a
határozat 2. pontjában rögzített  szerződés aláírását és a 2018. január 01-től
december 31-ig kapott támogatás elszámolásának elfogadását követően.

4.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3. pontban jelzett pótbefizetést
egy  összegben,  az  önkormányzat  2019.  évi  költségvetése  terhére  kívánja
rendezni, jelen határozat alapján.

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

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

VI.

Gombos  István  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította, hogy a közgyűlés a VI. határozati javaslatot – mellette szavazott 12 fő
(Barta Endre, Cserni Béla, Gombos István, Hingyi László, Iván László, Izsák Máté,
Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér Attila, Szabó Zsolt,

Sportszervezet
neve

Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaújváros
Kohász  Kézilabda
Akadémia  Non-
profit Kft.

2019.01.01.-2019.12.31. 45.884.437,- Ft
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Sztankovics László), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
615/  2018.     (XI.15.)     határozata  

a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. 2019. évi létesítményhasználat
megfizetése vállalásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata  alapján  közzétett  Pályázati  eljárást  érvényesnek  és
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és
az alábbi  költségvetési  támogatásban részesíti  a  2019.  január  01.  és  2019.
december  31.  közötti  időszakra  vonatkozó sportlétesítmények bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

DSE  Röplabda
Akadémia   Non-profit
Kft.

2019.01.01.-2019.12.31. 31.000.000,- Ft

2.)  Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  31.000.000,-  Ft,  azaz
Harmincegymillió  forint  támogatásban  részesíti  a  DSE  Röplabda  Akadémia
Nonprofit Kft.-t azzal, hogy a DSE Röplabda Akadémia Nonprofit Kft. vállalja,
hogy  egyéb  pénzeszközeiből  évi  minimum  31.000.000,-  Ft  összeget  2019.
december  31-ig  megfizet  az  Uniszol  Létesítménygazdálkodási  Zrt.  részére
létesítményhasználat  fejében,  mely  teljesítést  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt.  az önkormányzat által történő fizetésként ismer
el. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert
az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  által  előkészített,  jelen  pontban
rögzítetteket tartalmazó szerződés aláírására, az ügyrendi, igazgatási és jogi
bizottság állásfoglalását követően. 

 
3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2. pontban jelzett  támogatást

egy  összegben,  az  önkormányzat  2019.  évi  költségvetése  terhére  kívánja
rendezni, jelen határozat alapján.

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

Határidő: a határozat közlésére: az előkészítő osztálynak való megküldését
                  követő nyolc napon belül
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

VII.

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
616/2018.   (XI.15.)     határozata     

a Dunaújvárosi Jégkorong Kft. 2019. évi 
létesítmény bérleti díjának pályázati úton történő támogatásáról

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1/2016. (I.22.) önkormányzati
rendelet értelmében, a Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 8/2013.
(I.24.)  határozata  alapján  közzétett  Pályázati  eljárást  érvényesnek  és
eredményesnek, az alábbi sportszervezetet nyertes pályázónak nyilvánítja, és
az alábbi  költségvetési  támogatásban részesíti  a  2019.  január  01.  és  2019.
december  31.  közötti  időszakra  vonatkozó sportlétesítmények bérleti  díjának
támogatására  vonatkozóan,  azzal  hogy  az államháztartásról  szóló  törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 76. § (1) alapján nem
adható ki támogatói okirat és nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a
közpénzekből  nyújtott  támogatások átláthatóságáról  szóló 2007. évi  CLXXXI.
törvény 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban, nem felel
meg az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése
szerinti feltételeknek:

Sportszervezet neve Pályázati időszak Támogatási összeg (Bruttó)

Dunaújvárosi Jégkorong
Kft.

2019.01.01.-2019.12.31. 63.500.000,- Ft

2.) Dunaújváros Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  63.500.000,-  Ft,  azaz
Hatvanhárommillió-ötszázezer  forint  támogatásban  részesíti  a  Dunaújvárosi
Jégkorong  Kft.-t  azzal,  hogy  a  498/2018.(IX.20)  közgyűlési  határozat  (mely
jelen  határozat  melléklete)  1.  pontja  alapján  a  dunaújvárosi  jégpályán
technológiai,  TAO  támogatásból  megvalósuló,  mindösszesen  nettó
120.000.000,- Ft összegű felújításából 63.500.000,- Ft-ot megfizetettnek tekint
a Kft. a felújítás ellenértékének részeként. A 63.500.000,- Ft-ot a Dunaújvárosi
Jégkorong  Kft.  kizárólag  a  dunaújvárosi  jégpálya  bérleti  díja  megfizetésére
használhat  fel  és  ezen  összeget  engedményezi  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási Zrt.-nek.
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3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
határozat  1.  mellékletét  képező minta alapján,  a nyertes pályázóval  kötendő
Támogatási szerződéstervezet aláírására azt követően,  hogy 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 által kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás
nem minősül  állami  támogatásnak,  vagy a bejelentett  támogatási  tervezet  a
csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  bizottsági  rendeletek  vagy  a
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.
A  polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a  szerződéstervezetnek  a  Miniszter
módosítási, kiegészítési javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                    a polgármester 
                  - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                    a vagyonkezelési osztályvezető

Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.
                        - a határozat végrehajtására: a Miniszterelnökség Támogatásokat
                          Vizsgáló Iroda előzetes felülvizsgálata eredményeként kiadott
                          nyilatkozatát követő 30 napon belül

4.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős:   - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                  a jegyző
                - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                  a személyügyi és működtetési osztályvezető
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 27.

                        - a határozat végrehajtására: 2018. december 15.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

VIII.

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
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617/2018. (XI.15.) határozata
szabad korcsolya finanszírozásáról, diákok szabadidő sportolásáról és

tömegsportról, egyéb szabadidős tevékenységre elkülönített pénzeszköz
biztosításáról

1.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  2019.  január  01.  és  2019.
december 31. között a sportlétesítmény bérleti díj  előirányzott keretből bruttó
57.561.641,- Ft (bruttó 382.264.920,-  Ft maradékát) összeget elkülönít szabad
korcsolya  finanszírozására,  diákok  szabadidő  sportolására  és  tömegsportra,
egyéb  szabadidős  tevékenységre,  sportszervezetek  pályázaton  kívüli
létesítményhasználatára,  fenti  tevékenységek  oktatási  intézmények,  jogi  és
természetes személyek általi igénybevételének biztosítására.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az
Uniszol-Létesítménygazdálkodási  Zrt.  által  elkészített,  jelen  határozat  1.
pontjában hivatkozott létesítményhasználatra vonatkozó szerződés aláírására,
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság állásfoglalását követően. 

Felelős:  - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                 a polgármester 
               - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                 a vagyonkezelési osztályvezető
Határidő:  a határozat közlésére és a szerződés megkötésére:
                 2018. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

És IX.

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
618/2018. (XI.15.) határozata

a sportszervezetek létesítmény használatának bérleti díja
költségvetési fedezetének biztosításáról

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  a  bruttó
382.264.920,- Ft kötelezettségvállalást a 2019. évi költségvetés tervezésekor vegye
figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
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              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 

    - a költségvetés tervezéséért:
          a jegyző
        - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:

      a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                a pénzügyi bizottság elnöke
                az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
              - a költségvetés tervezésének előkészítésében való közreműködésért:

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

36.       Javaslat  a  Fabó  Éva  Sportuszoda  felújítása  miatt  felmerülő  
többletköltségek  finanszírozására  az  Uniszol-Létesítménygazdálkodási
Zrt. és a DVG Zrt. részére
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Rácskai József, az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt.

                   vezérigazgatója

Gombos István alpolgármester:

A következő napirendi pont, javaslat a Fabó Éva Sportuszoda felújítása
miatt  felmerülő  többletköltségek  finanszírozására  az  Uniszol-
Létesítménygazdálkodási  Zrt.  és  a  DVG  Zrt.  részére.  Pintér  Attila
képviselő úré a szó!

Pintér Attila képviselő:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Én  támogatom az  önök
fejlesztési elképzeléseit, és az élményfürdő üzemeltetését is támogattam,
és  az  újraindítását,  de  szeretném  fölhívni  a  figyelmet,  hogy  egyre
horrorabb  összegek  kerülnek  itt  a  közgyűlés  elé  az  élményfürdő
üzemeltetésével kapcsolatban. És én fölhívtam annak idején a figyelmet
arra,  hogy  az  nagyon  jó,  hogy  uniós  forrásokból  sok  tízmilliárdot
elkölthetünk  fejlesztésekre,  de  ezeknek  a  fejlesztéseknek  egy  jelentős
része  olyan  létesítményeket  érint,  aminek  azt  követően  üzemeltetési
költségei lesznek, vagy a jelenleg lévő üzemeltetési költségek jelentősen
meg  fognak  ugrani.  És  szerintem  azért  ennyi  tartalék  a  dunaújvárosi
költségvetésben nincsen, úgyhogy én szeretném fölhívni erre a figyelmet,
és  szeretném,  hogyha  kivizsgálnánk  azt,  hogy  az  élményfürdő
üzemeltetésével kapcsolatban a jelenlegi üzemeltető mire fordítja ezeket
az összegeket. Szeretném azt is látni, hogy a befolyó árbevételek, azok
hova kerülnek, és hogyan hasznosulnak. Ugyanis annak idején, amikor az
önkormányzat  támogatta  szintén  ugyanennek  a  cégnek  a  működését
azzal  kapcsolatban,  hogy az  élményfürdőt  üzemeltesse,  akkor  volt  egy
megosztás az árbevétellel kapcsolatban. Ugye a DVG volt a megbízó, az
üzemeltető az akkor Hunép-Uniszol névre hallgató cég, és az árbevétel
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meg lett osztva, tehát azért figyelemmel tudtuk kísérni, hogy a cég hogyan
gazdálkodik  a  mi  élményfürdőnkkel.  Tehát  nagyon  jó,  hogy  van  az
élményfürdő,  még  egyszer  mondom,  szerintem  szükség  van  rá,
rengetegen  használják,  de  szerintem ennek  az  élményfürdőnek  sokkal
nagyobb lehetőségei vannak. Gondoljunk csak a gyógyászatra, ami annak
idején bent volt, most nincs. Tehát kicsit kapkodva fel lett újítva, és el lett
indítva, de szerintem az egész üzleti konstrukció nem lett körültekintően
végiggondolva,  és  úgy  látom,  hogy  egyre  több  pénzt,  adófizetői  pénzt
tolunk oda egyébként a városhoz nem köthető üzemeltetőnek, amivel én
személy  szerint  nem  értek  egyet.  Támogatni  fogom  az  előterjesztést,
annak  egyetlen  oka  van,  az  az,  hogy  itt  a  plusz  költségek,  azok  az
uszodában  sportoló  gyermekek  részére  kéri  az  üzemeltető,  de  még
egyszer mondom, hogy szerintem kezd elszállni  ez a történet.  És nem
tudom,  hogy  a  jelenlegi  városvezetés  látja-e,  hogy  mi  zajlik  az
élményfürdőben,  miközben  egyébként  az  élményfürdő  üzemeltetésével
kapcsolatban érkeznek panaszok. Tehát a sok évvel ezelőtti üzemeléshez
képest rengeteg a hiányosság. Úgyhogy én javaslom, hogy ezt az ügyet
vizsgáljuk felül. Kérem a polgármester urat, alpolgármester urakat, hogy
nézzünk körül. Itt elsősorban Szepesi alpolgármester úrtól kérem, ugyan
elment éppen, hogy nézzük meg, hogy ezek az összegek hogyan és mire
hasznosulnak,  mert  itt  is  adófizetői  pénzről  van  szó,  és  azért  az  én
számításaim szerint lassan itt éves szinten ötszázmilliónál fogunk tartani
majd  a  következő  évtől,  hogyha  itt  minden  hónapban  negyven-
ötvenmillióval támogatjuk az üzemeltetőt. Annak idején, amikor az egész
konstrukció vitába torkollott, és ugye mi nem értettünk egyet abban, hogy
milyen úton-módon kerüljön ez az élményfürdő a város tulajdonába, akkor
egy lízingszerződés volt a vita tárgya. Ugye polgármester úr elmondta azt
követően  is  többször,  hogy  magát  az  élményfürdő  megépítését  ők
támogatják,  csak magát  a  konstrukciót  nem támogatják,  merthogy havi
huszonkétmillió  forintba  került  volna  tíz  éven  keresztül  a  városnak.
Szeretném  jelezni,  hogy  ez  most  már  több  annál.  Lényegesen.  Tehát
akkor  az  kiverte  a  biztosítékot,  szerintem  annyival  több  bevétele  a
városnak  nincsen,  annyival  jobban  nem állunk.  Én  szeretném,  hogyha
odafigyelnénk  erre,  mert  előbb-utóbb  komoly  gondjaink  lesznek  ebből.
Köszönöm szépen.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm, képviselő úr. Barta Endre képviselő úré a szó!

Barta Endre képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Két
dologról szeretnék beszélni ennél a napirendi pontnál. Az egyik az, hogy
én is arra hívnám föl a figyelmet, illetve a következőknél is, a 38., illetve a
39. valahol összefügg. Meg kell nézni, hogy azon sportegyesületek vagy
sportolók, akik nem itt, a városban oldották meg ugye az uszoda felújítás
alatt, hogy hol edzenek, illetve hol legyenek, sokkal kevesebb pénzünkbe
kerül, mint az, akit szinte helyben, pár méterrel arrébb tölti majd itt el a
sportidejét.  Tehát  hogy  létezik  az,  hogy  aki  más  településen  van,  az
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kevesebb támogatást kér. Ez az egyik, illetve ugye itt az uszoda felújítás,
ami  nagyon örömteli,  így kezdem én is,  mielőtt  majd megkapom, hogy
nem  szeretném,  hogy  az  uszoda  felújuljon.  Viszont  történt  egy  olyan
esemény,  ami  ugye  nem így  volt  beígérve,  egy év  ugye nagyjából  az
uszoda  felújításának  az  ideje,  és  arról  volt  szó,  hogy  az  ott  dolgozók
megtarthatják a munkahelyeket. Ehelyett az elmúlt héten vagy két hétben
derült  ki,  hogy  tíz  főt  elbocsátottak  minden  ígérgetés  ellenére.  Én  azt
gondolom, hogy ennek a tíz főnek minden segítséget meg kell adni arra,
hogy  akár  erre  az  időre,  akár  pedig  a  későbbiekben  ez  a  helyzet
megoldódjon,  hiszen  nekik  sem ez  lett  ígérve,  és  mégis  megkapták  a
felmondásukat. Szeretném, hogyha a város kiállna majd értük. Köszönöm
a szót.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm, képviselő úr.

További hozzászólás hiányában, akkor szavazunk!

Gombos  István  alpolgármester  szavazást  rendelt  el,  melynek  eredményeként
megállapította,  hogy a közgyűlés – mellette  szavazott  8  fő  (Gombos István,  Iván
László, Izsák Máté, Lassingleitner Fruzsina, Lőrinczi Konrád, Nagy Zoltánné, Pintér
Attila,  Sztankovics László),  nem szavazott  4 fő (Barta Endre,  Cserni  Béla,  Hingyi
László, Szabó Zsolt), távol lévő 3 fő (Besztercei Zsolt, Cserna Gábor, Tóth Kálmán) –
elfogadta és a következő határozatot hozta:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
619/2018  . (XI.15.)     határozata   

a Fabó Éva Sportuszoda felújítása miatt felmerülő többletköltségek
finanszírozásáról az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. és a DVG Zrt. részére 

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomással bír arról, hogy a Fabó
Éva Sportuszoda felújítása miatt dunaújvárosi sportegyesületek használják az
Élményfürdő-komplexum  külső  medencéjét  és  arról,  hogy  a  használatból
adódóan a csúszda élményelem nem használható tervezetten 2019. július 31-
ig, egyúttal megismerte az Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. által közölt, az
Élményfürdő-komplexum  nyitva  tartási  ideje  meghosszabbításból,  a  külső
medence  téli  használatából  adódó  megnövekedett  költség  igényét  és  úgy
határoz, hogy finanszírozza a többletköltséget 2018. október 1. napjától 2019.
április 1. napjáig 9.700.000,- Ft+Áfa/hó összegben.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte a DVG Zrt. a kültéri
medence  hőcserélő  bővítésére,  sátorfedésre  és  2019.  április  30-ig  szóló
bérlésére  vonatkozó  árajánlatát  és  támogatja,  hogy  a  DVG Zrt.  14.284.869,-
Ft+Áfa, azaz bruttó 18.141.784,- Ft vállalkozói díjért elvégezze a munkát.
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3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  4.980.000,-  Ft+Áfa  összegben
forrást  biztosít  a  sátorépítés  és  bontás  miatt  felmerült  munkák  (medence
leengedés és feltöltés munkadíja, vízköltsége, vegyszerköltsége, takarítása, víz
felfűtése, csúszdák le- és felszerelése, ÉMI engedélyeztetéssel) költségeire az
Uniszol-Létesítménygazdálkodási Zrt. részére.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert az 1.
és 3. pontokban foglaltak szerint  elkészített,  a határozat 1. számú mellékletét
képező üzemeltetési szerződés és a DVG Zrt. által előkészített,  a 2. pontban
meghatározott munka elvégzésére vonatozó, a határozat 2. számú mellékletét
képező vállalkozási szerződés aláírására, 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.

5. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy jelen határozat
1. pontjában meghatározott többletköltségre 29.100.000,- Ft +Áfa, azaz bruttó
36.957.000,-  Ft,  a  2.  pontban  megjelölt  munkára  14.284.869,-  Ft+Áfa,  azaz
bruttó 18.141.784,- Ft, a 3. pontban rögzített költségre 4.980.000,- Ft+Áfa, azaz
bruttó 6.324.600,- Ft forrást biztosít a 2018. évi önkormányzati költségvetése 5.
melléklet 15. cím dologi kiadások során.

6. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert,
hogy jelen határozat alapján intézkedjen a kötelezettségvállalás nyilvántartásba
vételéről és a pénzügyi teljesítésről.

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

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

3. pontokban foglalt kötelezettségvállalást a 4. pontban foglaltaknak megfelelően
a 2018. évi költségvetési rendelet következő módosításakor vegye figyelembe
és a 2019. évi költségvetés tervezésekor bruttó 36.957.000,- Ft forrást tervezzen
az 1. pont szerinti rezsi költségekre.

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 2019. évi költségvetés tervezés időpontja



116

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

37.       Javaslat – a Dunaújvárosi Fabó Éva Sportuszoda felújításának ideje alatt  
időszakra – a Dunaferr Sportegyesület, valamint a Dunaújvárosi Főiskola
Vízilabda Egyesület támogatására
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke
                    Kiss Attila, az úszószakosztály elnöke

                    Koszi Ferenc, a DFVE elnöke

Gombos István alpolgármester:

A  következő  napirendi  pont,  javaslat  a  Dunaújvárosi  Fabó  Éva
Sportuszoda felújításának ideje alatt a Dunaferr Sportegyesület, valamint
a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület támogatására. Hozzászólás
hiányában kérem, szavazzunk! És bocsánat! Itt a határozati I., határozati
javaslat II. van.

Tehát I.-ről szavazunk most!

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
620/2018.   (XI.15.)     határozata     

a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Fabó Éva Sportuszoda
felújításának ideje alatt – a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztálya részére
ingyenes  belépést  és  pályahasználatot  biztosít  az  edzések  megtartására  a
Dunaújvárosi Élményfürdőbe.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaferr Sportegyesület  (2400
Dunaújváros, Eszperantó út 4.) részére 2018. október 01. napjától 2019. július
31.  napjáig  bruttó  10.000.000,-  Ft,  azaz  bruttó  Tízmillió  forint vissza  nem
térítendő támogatást nyújt a Dunaújvárosi Élményfürdőn kívüli,  különösen az
Iváncsai  Tanuszodában  tartandó  edzések  miatti  indokolt  többletköltségek
finanszírozására (pályabérlés, utazási költségek stb.)  a 2018. évi költségvetés
általános tartalék sora, valamint a 2019. évi költségvetés terhére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban
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meghatározott  döntés  alapján  a  Dunaferr  Sportegyesülettel  a  céltámogatási
szerződést  kösse  meg azt  követően,  hogy az  európai  uniós  versenyjogi
értelemben vett  állami  támogatásokkal  kapcsolatos eljárásról  és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján az európai
uniós  források  felhasználásáért  felelős  miniszter  előzetes  felülvizsgálata
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás
nem minősül  állami  támogatásnak,  vagy a bejelentett  támogatási  tervezet  a
csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  bizottsági  rendeletek  vagy  a
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.
A  polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a  szerződéstervezetnek  az  európai
uniós  források  felhasználásáért  felelős  miniszter  módosítási,  kiegészítési
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására.

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források     

                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül

4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a jegyző
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától
                számított 30 nap

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló
5/2018.  (II.16.)  önkormányzati  rendelet  soron  következő  módosításakor
3.000.000,-  Ft  összegben,  valamint  a  2019.  évi  költségvetés  tervezésekor
7.000.000,-  Ft  összegben  vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
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              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

                        a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

És akkor a II.

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
621/2018.   (XI.15.)     határozata     

a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület
támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – a Fabó Éva Sportuszoda
felújításának ideje alatt – a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület részére
ingyenes  belépést  és  pályahasználatot  biztosít  az  edzések  megtartására  a
Dunaújvárosi Élményfürdőbe.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda
Egyesület   (2400  Dunaújváros,  Építők  útja  9.)  részére  2018.  október  01.
napjától  2019.  július  31.  napjáig  bruttó  10.000.000,-  Ft,  azaz Tízmillió  forint
vissza  nem  térítendő  támogatást  nyújt  a  Dunaújvárosi  Élményfürdőn  kívüli,
különösen a sárbogárdi Egyed Mihály Tanuszodában tartandó edzések miatti
indokolt  többletköltségek  finanszírozására  (pályabérlés,  utazási  költségek,
hálózás, műanyag tárolók telepítése stb.),  a 2018. évi  költségvetés általános
tartalék sora, valamint a 2019. évi költségvetés terhére.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesülettel a
céltámogatási  szerződést  kösse  meg azt  követően,  hogy az  európai  uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján
az  európai  uniós  források  felhasználásáért  felelős  miniszter  előzetes
felülvizsgálata  eredményeként  kiadott  nyilatkozat  szerint  a  szerződésben
nyújtandó  támogatás  nem  minősül  állami  támogatásnak,  vagy  a  bejelentett
támogatási  tervezet  a  csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  bizottsági
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rendeletek  vagy  a  csoportmentességi  rendeletek  hatálya  alá  tartozó  állami
támogatásnak  minősül.  A  polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a
szerződéstervezetnek  az  európai  uniós  források  felhasználásáért  felelős
miniszter  módosítási,  kiegészítési  javaslatait  is  magában  foglaló  szerződés
aláírására.

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források     
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül

4. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a jegyző
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától
                számított 30 nap

5. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló
5/2018.  (II.16.)  önkormányzati  rendelet  soron  következő  módosításakor
3.000.000,-  Ft  összegben,  valamint  a  2019.  évi  költségvetés  tervezésekor
7.000.000,-  Ft  összegben  vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a
polgármestert a döntéssel összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő 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 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

                        a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

38.       Javaslat a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatására  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Mátyás Gábor, a Dunaferr SE elnöke
                    Kiss Attila, az úszószakosztály elnöke

Gombos István alpolgármester:

A  következő  napirend,  javaslat  a  Dunaferr  Sportegyesület  úszó
szakosztályának támogatására. Hozzászólás hiányában az „A” határozati
javaslatra teszek lehetőséget.

Aki támogatja, kérem, jelezze!

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
622/2018.   (XI.15.)     határozata     

a Dunaferr Sportegyesület úszó szakosztályának támogatásáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  a  Fabó  Éva  Sportuszoda
felújításának  ideje  alatt  –  a  Dunaferr  Sportegyesület  (2400  Dunaújváros,
Eszperantó  út  4.)  úszó  szakosztályának  korosztályos  versenyeken  való
részvételének költségeihez 1.250.000,-  Ft,  azaz Egymillió-kettőszázötvenezer
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés általános
tartalék sora terhére.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban
meghatározott  döntés  alapján  a  Dunaferr  Sportegyesülettel  a  céltámogatási
szerződést  kösse  meg azt  követően,  hogy az  európai  uniós  versenyjogi
értelemben vett  állami  támogatásokkal  kapcsolatos eljárásról  és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján az európai
uniós  források  felhasználásáért  felelős  miniszter  előzetes  felülvizsgálata
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás
nem minősül  állami  támogatásnak,  vagy a bejelentett  támogatási  tervezet  a
csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  bizottsági  rendeletek  vagy  a
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.
A  polgármester  felhatalmazása  kiterjed  a  szerződéstervezetnek  az  európai
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uniós  források  felhasználásáért  felelős  miniszter  módosítási,  kiegészítési
javaslatait is magában foglaló szerződés aláírására.

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

        a vagyonkezelési osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap

                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források     
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül

3.) Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy
intézkedjen a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott
tartalma közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI. törvény, az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény, a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az
önkormányzat internetes honlapján.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a jegyző
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától
                számított 30 nap

4.) Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye
figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                a polgármester 
              - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
              - a költségvetés módosításáért: 
                a jegyző 
              - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                a vagyonkezelési osztály vezetője 
Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

39.       Javaslat a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület támogatására  
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              a pénzügyi bizottság elnöke



122

              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Koszi Ferenc, a DFVE elnöke

Gombos István alpolgármester:

A következő napirendi  pont,  javaslat  a Dunaújvárosi  Főiskola Vízilabda
Egyesület  támogatására.  Itt  is  az  „A”  határozati  javaslatra  teszek
javaslatot.

Aki támogatja, kérem, jelezze!

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

Dunaújváros   Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
623/2018.   (XI.15.)     határozata     

a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület támogatásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda
Egyesületnek  (2400  Dunaújváros,  Építők  útja  9.)  a  2018.  november  10-én
Kirishiben megrendezett Szuper Kupán való részvételének költségeihez (utazás,
vízum, szállás stb.) 1.200.000,-  Ft,  azaz Egymillió-kettőszázezer forint vissza
nem térítendő támogatást nyújt a 2018. évi költségvetés általános tartalék sora
terhére.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat
közlésére,  továbbá  felhatalmazza  a  polgármestert,  hogy  az  1.  pontban
meghatározott döntés alapján a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesülettel a
céltámogatási  szerződést  kösse  meg azt  követően,  hogy az  európai  uniós
versenyjogi értelemben vett  állami támogatásokkal  kapcsolatos eljárásról és a
regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján az
európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata
eredményeként kiadott nyilatkozat szerint a szerződésben nyújtandó támogatás
nem  minősül  állami  támogatásnak,  vagy  a  bejelentett  támogatási  tervezet  a
csekély  összegű  támogatásokra  vonatkozó  bizottsági  rendeletek  vagy  a
csoportmentességi rendeletek hatálya alá tartozó állami támogatásnak minősül.
A polgármester felhatalmazása kiterjed a szerződéstervezetnek az európai uniós
források felhasználásáért felelős miniszter módosítási, kiegészítési javaslatait is
magában foglaló szerződés aláírására.

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

                a vagyonkezelési osztály vezetője
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Határidő: - a határozat közlésére: a határozat kézhezvételétől számított 8 nap
                        - a céltámogatási szerződés aláírására: az európai uniós források     
                          felhasználásáért felelős miniszter előzetes felülvizsgálata
                          eredményeként kiadott nyilatkozatát követő 30 napon belül

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy intézkedjen
a költségvetési támogatások jogszabályokban meghatározott tartalma
közzétételéről a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007.
évi CLXXXI. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján és az ott meghatározott helyeken, valamint az önkormányzat internetes
honlapján.

Felelős: - a határozat közléséért és végrehajtásáért:
                a jegyző
              - a határozat közlésében és végrehajtásában való közreműködésért:
                a vagyonkezelési osztály
Határidő: a határozat végrehajtására: a támogatási szerződés aláírásától
                számított 30 nap

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  utasítja  a  jegyzőt,  hogy  az  1.
pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2018.  évi  költségvetéséről  és  annak  végrehajtásáról  szóló
5/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet soron következő módosításakor vegye
figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel  összefüggő
kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                        a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 
                      - a költségvetés módosításáért: 
                        a jegyző 
                      - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője 
                        a vagyonkezelési osztály vezetője 

Határidő: a 2018. évi költségvetés soron következő módosításának időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

40.       Javaslat a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda,  
udvar  megnevezésű,  természetben  Dunaújváros,  Latinovits  Z.  utcában
található  ingatlan  használatára  vonatkozó  bérleti  jogviszony
meghosszabbítására (Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme)
Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Gombos István alpolgármester:
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A  következő  napirend,  javaslat  a  dunaújvárosi  52  helyrajzi  számon
nyilvántartott,  kivett  óvoda,  udvar  megnevezésű,  természetben
Dunaújváros,  Latinovits  Zoltán  utcában  található  ingatlan  használatára
vonatkozó bérleti jogviszony meghosszabbítására. 

Aki támogatja, kérem, jelezze!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
624/  2018. (XI.15) határozata  

a dunaújvárosi 52 helyrajzi számon nyilvántartott, kivett óvoda,
udvar megnevezésű, természetben Dunaújváros, Latinovits Z. utcában

található ingatlan használatára vonatkozó bérleti jogviszony
meghosszabbításáról

(Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara kérelme)

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy  határoz,  hogy  az
önkormányzat és a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött, a
dunaújvárosi 52 hrsz.-ú, természetben 2400 Dunaújváros, Latinovits Z. 52 hrsz.
„felülvizsgálat  alatt”  található,  1213  m2  nagyságú,  kivett  óvoda,  udvar
megnevezésű osztatlan  közös  tulajdonban  lévő  ingatlanon  fennálló  316  m2
nagyságú felépítmény 756/1213-ad tulajdoni hányadát, azaz 196 m2 nagyságú
felépítményrész használatára vonatkozó bérleti szerződés lejárati idejét 2021.
december 31. napjáig meghosszabbítja. A bérleti díj 308.700,- Ft/hó.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  felhatalmazza  a  polgármestert
jelen határozat mellékletét  képező módosított  bérleti  szerződés aláírására és
felkéri a határozat közlésre.

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

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

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

41.       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 m  2  
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Előadó: a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kardos Gábor, az Amitis Kft. ügyvezetője

Gombos István alpolgármester:

A  következő  napirend,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Közgyűlése  határozata  hatályon  kívül  helyezésére,  az  Amitis  Kft.
ingatlanhasznosítási szándékával kapcsolatos döntés meghozatalára.

Aki támogatja, kérem, jelezze!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
625/2018. (XI.15.) határozata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 631/2015. (XI.19.) határozata
hatályon kívül helyezésére és az Amitis Kft. ingatlanhasznosítási szándékával

kapcsolatos döntés meghozataláról (dunaújvárosi 372/19 hrsz.,
Alsó-Dunapart, 1.082 m2)

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 631/2015. (XI.19.) határozatát
hatályon kívül helyezi.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  GINOP  pályázati  rendszer
keretében megvalósuló Úszómű projekt pályázatnak a Ferrobeton Zrt., az FM
Projekt  Kft.  és  az  Amitis  Mérnöki  Vállalkozó  Kft.  konzorciuma  általi
megvalósítása céljából  bérbe kívánja adni  az  Amitis  Mérnöki  Vállalkozó Kft.
számára a Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló,
dunaújvárosi  372/19  hrsz.-ú,  mindösszesen  120  ha  6.213  m2 nagyságú
ingatlanból  1.082 m2 nagyságú ingatlanrészt  -  amely a valóságban az Alsó-
Dunapart  un.  8-as  számú  kazettája  egy  részén  helyezkedik  el  –  a  jelen
határozat  mellékleteként  csatolt  igénybevételi  rajzon meghatározottak  szerint
490,-  Ft/m²/év  bérleti  díjért  a  határozat  mellékletét  képező bérleti  szerződés
szerint, egyben felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése jelen határozat alapján hozzájárul,
hogy jelen határozat  2.  pontjában meghatározott  területet  az Amitis Mérnöki
Vállalkozó Kft.  (székhelye:  1024 Budapest,  Lövőház utca 2-6. Mammut I.  4.
emelet,  fióktelepe:  2400  Dunaújváros,  Vasmű  út  39.  II.  emelet,  képviseli:
Kardos Gábor ügyvezető) mint megbízó és engedélyes - a TÉR-TEAM Mérnök
Kft.  (székhelye: 1094 Budapest,  Páva u. 6.,  képviselik:  Szabó Gábor,  Rédly
László  ügyvezetők) által  készített,  TM  522  tervszámú  „Dunaújváros,  Duna
1577+550  fkm  jobb  part,  kikötőbővítés,  Módosított  kikötő  létesítési
engedélyezési terv” című terv szerint, valamint a mellékelt területigénybevételi
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helyszínrajz  (TM522.  12.  sz rajz,  2018.10.)  alapján -  a  Dunaújváros Megyei
Jogú Város Önkormányzata tulajdonában álló, dunaújvárosi 379/19 hrsz.-ú 120
ha 6213 m2 területből 1.082 m2 ingatlanrészt – amely természetben az Alsó-
Dunapart ún. 8-as számú kazettájának egy részén helyezkedik el –, az említett
terv szerint megvalósítandó kikötő megközelítésének céljára használja.

Nevezett  terület  a 15/2016. (V.20.)  Önk.  rendelet  (Dunaújváros Helyi  Építési
Szabályzat) alapján Kb-D övezetbe tartozik.

4. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  2.  pontjában  meghatározott
területet  használatát  az  alábbiak  tudomásulvételével  biztosítja  3.  pontban
hivatkozott szerződésben is rögzítettek szerint:

a.) a területen fenntartandó erdőterület helyezkedik el, ez ügyben szükséges
az illetékes erdőfelügyelet megkeresése;

b.) a másik korlátozó tényező a területen húzódó regionális szennyvíz főgyűjtő
csatornavezeték és műtárgyai és annak figyelembe veendő védőtávolsága
(20-20 m mindkét irányban);

c.) mérnökgeológiai  adottságok,  ezen  a  területen  húzódik  végig  a  város
partfalának megtámasztó védművei, az ún. kazetták. Ezen partfalvédelmi
rendszer megbontása és megterhelése különleges figyelmet igényel;

d.) Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről,
az  ún.  „Natura  2000”  természetvédelmi  területbe  tartozik  az  érintett
ingatlan.  Fontos  megvizsgálni,  hogy  a  „Natura  2000”  szerint  ez  a
beavatkozás hogyan befolyásolja a terület faunáját, flóráját;

e.) a teljes területről, azaz a Dunaújváros 372/19 hrsz.-ú ingatlanból a Kavics-
Ker Kft. által bérelt területet önálló ingatlanként kialakítása;

f.) tekintettel arra, hogy a bérelni kívánt 372/19 hrsz-ú területen - a 390 hrsz-ú
telken megvalósuló -  kikötői  műtárgyat  kiszolgáló rakodó parkoló létesül,
szükséges rögzíteni, hogy föld ingatlan 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 közös tulajdon nem létesül,
továbbá a nemzeti vagyonról szóló, 2011. évi CXCVI. tv. 6. § (1) bekezdése
alapján  osztott  tulajdon  nem  létesíthető, a  beruházás  a  földingatlan
visszaadásával, illetve a bérleti szerződés megszűnésével egyidejűleg kerül
az Önkormányzat könyveibe átadásra. 

g.) az Önkormányzat hozzájárul a bérelt ingatlan albérletbe adásához; 

h.) Nemzeti  vagyon  hasznosítására  vonatkozó  szerződés  kizárólag  olyan
természetes  személlyel  vagy  átlátható  szervezettel  köthető,  amely  az
átengedett  nemzeti  vagyon  hasznosítására  vonatkozó  szerződésben
vállalja, hogy
- a  hasznosításra  vonatkozó  szerződésben  előírt  beszámolási,

nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,
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- az  átengedett  nemzeti  vagyont  a  szerződési  előírásoknak  és  a
tulajdonosi  rendelkezéseknek,  valamint  a  meghatározott  hasznosítási
célnak megfelelően használja,

- a hasznosításban -  a hasznosítóval  közvetlen vagy közvetett  módon
jogviszonyban álló harmadik félként - kizárólag természetes személyek
vagy átlátható szervezetek vesznek részt;

i.) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba
adó kártalanítás  nélkül  és azonnali  hatállyal  felmondhatja,  ha a  nemzeti
vagyon hasznosításában részt vevő bármely -  a hasznosítóval közvetlen
vagy  közvetett  módon  jogviszonyban  álló  harmadik  fél  -  szervezet  a
nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés megkötését követően
beállott körülmény folytán már nem minősül átlátható szervezetnek

Felelős  :   - a határozat végrehajtásáért:
                     a polgármester

                 - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
           az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

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

          a jogi és közgyűlési osztály vezetője
Határidő: a határozat közlésére: a kézhezvételt követő nyolc napon belül

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

42.       Javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérségi  Turisztikai  Nonprofit  Kft.  2019.  évi  
munkatervének elfogadására
Előadó: a pénzügyi bizottság elnöke
              az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
              az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
Meghívott: Kiss András, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nkft.

ügyvezetője

Gombos István alpolgármester:

És  akkor  a  következő  napirend,  javaslat  a  Dunaújvárosi  Kistérségi
Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi munkatervének az elfogadására. 

Kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
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626/2018. (XI.15.)  határozata   
a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.

2018. évi munkatervének elfogadásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése  megismerte és támogatja jelen
határozat mellékletét képező, a Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Nonprofit Kft.
(2400  Dunaújváros,  Vasmű  út  10/A.)  által  és  az  önkormányzat,  valamint  a
társaság  között  fennálló  közfeladat  ellátási  szerződésben  meghatározottak
szerint elkészített 2019. évre vonatkozó munkatervet, amely szerint a társaság
2019. évi közfeladat ellátással összefüggő tervezett költségei 102.410.000,- Ft.

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

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

Határidő:  a határozat közlésére: a határozat előkészítő osztály részére való
                         megküldést követő 8 napon belül
            
3. Dunaújváros  Megyei  Jogú Város Közgyűlése utasítja  a  jegyzőt,  hogy az  1.

pontban  foglalt  kötelezettségvállalást  a  2019.  évi  költségvetés  tervezésekor
vegye  figyelembe,  egyben  felhatalmazza  a  polgármestert  a  döntéssel
összefüggő kötelezettségvállalás teljesítésére. 

Felelős: - a kötelezettségvállalás teljesítéséért:
                        a polgármester 
                      - a kötelezettségvállalásban történő közreműködésért:
                        a vagyonkezelési osztály osztályvezetője 
                      - a költségvetés tervezéséért: 
                        a jegyző 
                      - a költségvetés tervezésében való közreműködésért:
                        a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő: a 2019. évi költségvetés tervezésének időpontja

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

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

Gombos István alpolgármester:

A  következő  napirend,  javaslat  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város
Önkormányzata  2018.  I-IX.  havi  pénzügyi  terve  teljesítéséről  szóló
tájékoztató elfogadására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom.
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Kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
627/  2018. (XI.15.) határozata  

az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének
I-IX. havi pénzügyi terve teljesítéséről szóló tájékoztató elfogadásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte és elfogadja Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I-IX. havi pénzügyi
terve teljesítéséről szóló tájékoztatót.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

44.       Javaslat  a  Belső  Ellenőrzési  Osztály  2019.  évi  éves  belső  ellenőrzési  
tervének jóváhagyására
Előadó: a jegyző

Gombos István alpolgármester:

A következő napirend, javaslat a belső ellenőrzési osztály 2019. évi éves
belső ellenőrzési tervének jóváhagyására.

Kérem, szavazzunk!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 
628/  2018. (XI.15.) határozata  

a Belső Ellenőrzési Osztály 2019. évi
éves belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  a  polgármesteri  hivatal,  az
önkormányzat, valamint a nemzetiségi önkormányzatok 2019. évi belső ellenőrzési
tervét  a  határozat  1.  számú  melléklete  szerinti  tartalommal,  az  önkormányzat
irányítása  alatt  lévő  intézmények,  valamint  az  önkormányzat  tulajdonában  álló
gazdálkodó  szervezetek  2019.  évi  belső  ellenőrzési  tervét  a  határozat  2.  számú
melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
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Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az intézményvezetők által jóváhagyott
intézményi  belső  ellenőrzési  tervet  (a  határozat  3.  számú  melléklete)  tudomásul
veszi.

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

      a belső ellenőrzési osztály vezetője
Határidő: éves belső ellenőrzési terv: 2019. december 31. 

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

45.       Javaslat  az  önkormányzati  többségi  tulajdonban  lévő  gazdasági  
társaságoktól  az  „in-house”  jogalap  megállapításához  szükséges
dokumentum bekérésére
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

              a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Gombos István alpolgármester:

A következő  napirend,  javaslat  az  önkormányzati  többségi  tulajdonban
lévő  gazdasági  társaságoktól  az  „in-house”  jogalap  megállapításához
szükséges dokumentum bekérésére. Szabó Zsolt képviselő úré a szó!

Szabó Zsolt képviselő:

Köszönöm  szépen.  Én  kérdezni  szeretném,  hogy  ez  a  dokumentum,
hogyha készen van,  akkor  ez  nyilvános-e,  vagy ezt  valamilyen módon
nyilvánosságra  fogja  hozni-e  a  város  a  következő  vitákat  elkerülendő.
Köszönöm.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm. 
Dr. Sürü Renáta jegyző:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Képviselő-testület!  Természetesen,
ugye  ezt  az  előterjesztést  az  előző  közgyűlésen  levették,  ez  az  én
anyagom, és ahogy ide az első napirendi pontba beírtuk, és a másodikba,
a  kötelezettség  a  fent  említett  cégeket  november  30-ig,  és  a  mérleg
benyújtásakor terhelje,  amit  természetesen önök ugyanúgy meg fognak
kapni, mint az e dokumentumok nélkül eddig a mérleget. Köszönöm.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
629/  2018. (XI.15.) határozata  

az önkormányzati többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságoktól
az „in-house” jogalap megállapításához szükséges dokumentum bekéréséről

1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a közbeszerzé-
sekről szóló 2015. évi CXLIII törvény 9.§ h)-j) pontjában foglalt kivételek fennál-
lásának igazolására az alábbiakban felsorolt önkormányzati többségi tulajdon-
ban lévő gazdasági társaságok kötelesek jelen határozati javaslat mellékletét
képező  igazolást  benyújtani,  arra  vonatkozóan,  hogy  a  teljes  árbevételének
hány százaléka származik Dunaújváros MJV Önkormányzatától:

- DVG Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.
- DUNANETT Kft. 
- Vasmű u. 41. Irodaház Kft. 
- Dunaújvárosi Kistérségi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft.

2.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1.) pontban
felsorolt gazdasági társaságok az igazolásokat nyilatkozat formájában minden
tárgyév november 30. napjáig, továbbá a gazdasági társaságok éves beszámo-
lójának elkészítésével egyidejűleg minden tárgyév május 31. napjáig kötelesek
benyújtani. 

3.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1.) pontban
nem nevesített, de Dunaújváros MJV Önkormányzatának többségi tulajdonában
lévő valamennyi gazdasági társaság a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI-
II törvény 9.§ h)-j) pontjában foglalt kivételek fennállásának igazolására vonat-
kozóan az eseti  szerződéskötést megelőzően köteles benyújtani az igazolást
nyilatkozat formájában, hogy a teljes árbevételének hány százaléka származik
Dunaújváros MJV Önkormányzatától.

4.) Dunaújváros MJV Közgyűlése utasítja a Jegyzőt, hogy az 1.) és 3.) pontban
szereplő igazolások 2.) és 3.) pontban meghatározott időpontban való bekéré-
séről gondoskodjon.  

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                            a jegyző
                          - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                            a közbeszerzési ügyintézők

Határidő: - az 1.) pontban foglalt gazdasági társaságok esetében minden
                   tárgyév november 30., továbbá az éves beszámoló elkészítésének 
                   időpontjában, legkésőbb minden  tárgyév  május  31-éig

                          - a 3.) pontban foglalt gazdasági társaságok esetében az eset
                            szerződéskötést megelőző hónap utolsó napja
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

46.       Javaslat Barta Endre képviselő indítványának megtárgyalására  
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Gombos István alpolgármester:

És  akkor  a  következő  napirend,  javaslat  Barta  Endre  képviselő
indítványának megtárgyalására.  Pintér  Tamás parlamenti  képviselő kért
meg, hogy szeretne szót kérni. Természetesen megadom. Parancsoljon,
képviselő úr!

Pintér Tamás országgyűlési képviselő:

Nagyon szépen köszönöm! Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Az  önök  előtt  álló  napirendi  pont  arról  dönt,  hogy  egy  megbízással  a
környezetvédelmi problémák valamilyen megoldás irányába haladjanak a
Vasmű,  illetve  a  város  vonatkozásában.  Szeretném önöket  tájékoztatni
arról,  hogy az elmúlt időszakban dr. Palkovics Lászlót megkerestem ez
ügyben, és ő a felelős államtitkárához, dr. György Lászlóhoz irányított el,
akinek  az  elmondása  alapján  az  elmúlt  időszakban  ugyanazok  voltak,
amelyet polgármester úr is már több alkalommal elmondott,  miszerint  a
Vasmű vezetése, illetve a város vezetése között nincsen meg a megfelelő
kommunikáció.  Én az  ő vele  történt  megbeszélések alapján,  amelyben
arról volt szó, hogy a kormány is támogatja azt, hogy valamilyen megoldás
szülessen  a  városnak  a  légszennyezettsége  ügyében,  tehát  az  ő
elmondása alapján, ők is támogatják azt, hogy kerüljön kapcsolatfelvétel a
Vasmű vezetése közé, illetve valamilyen szinten a város, illetve most már,
hogy  országosabb  szintre  emeljük,  köztünk  történjen  egy
kapcsolatfelvétel.  Ezért  én  ezt  a  javaslatot  kértem képviselő-társamtól,
Barta Endrétől, hogy terjessze be a közgyűlés elé, mert egyfajta Fideszes
felhatalmazást is kaptam arra, hogy vegyem fel a kapcsolatot a Vasmű
vezetésével,  de  az  ő  elmondásuk  szerint  ez  úgy  működhet,  hogyha  a
városnak  a  közgyűlése  is  megbíz  ezzel  a  mandátummal.  Én  ezért
szeretném önöket kérni, hogy a következő napirendi pontot támogassák,
mert,  ahogy  önök  is  hallhatták  polgármester  úrtól,  ők  is,  ő  is  keresi  a
megfelelő kommunikációs szálat,  így most  önöknek is a döntésére van
bízva, hogy ez a kommunikációs felépítésre kerüljön. Köszönöm szépen,
hogy meghallgattak.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm, képviselő úr, és megadom a szót Izsák Máté képviselő úrnak.

Izsák Máté képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt
Képviselő Úr!  Hát,  számomra ez a határozati  javaslat  értelmezhetetlen.
Ugyanis  egy  országgyűlési  képviselőt  miért  kéne  Dunaújváros  Megyei
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Jogú Város Közgyűlésének, illetve Önkormányzatának felkérnie arra, hogy
egy országgyűlési képviselőnek joga és polgármester úr ahogy a múltkori
közgyűlésen is elmondta, ha az nem elég Fideszes önnek, hogy a Fidesz
elnöke,  aki  egyben  a  polgármester  is  elmondta,  és  utalt  arra,  hogy
segítsen  ebben  a  dologban,  szerintem  teljesen  fölösleges  és  teljesen
értelmetlen  ilyen  döntést  és  határozatokat  hoznunk.  Sőt,  én  úgy
gondolom, hogy egyáltalán ez nem is lehetséges. Köszönöm szépen.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm, képviselő úr. Megadom a szót Szabó Zsolt képviselő úrnak, és
utána hátha van olyan, amire reagálni  szeretne. Szabó képviselő úré a
szó!

Szabó Zsolt képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Én meg
fogom szavazni ezt az indítványt, mert azt gondolom, hogy itt most már
tényleg cselekedetekre van szükség, és nem politikai vitára, és hogyha az
én igen szavazatom, az bármiben hozzájárul  ahhoz, hogy itt  a politikai
vitákon  felülemelkedve  a  város  érdekében  együtt  tudjon  működni
polgármester úr és képviselő úr, akkor én nagyon szívesen adom ehhez a
szavazatomat.  Ugyanakkor  én  azt  gondolom,  hogy  az  a  vita,  ami  itt
elindult, az abból a szempontból nem jó, hogy Pintér képviselő urat nem a
Fideszeseknek kell megbízni azzal, hogy végezze a munkáját, hanem a
választópolgároknak, és ezt a választópolgárok megtették, és önöknek, a
közgyűlési többségnek, akik ugye egy párt színeiben indultak az egyéni
képviselő választáson, önöknek ezt tiszteletben kell  tartani. Ugyanakkor
azt  is  gondolom,  és  szerintem  ez  nagyon  fontos,  hogy  az  egyik
kulcsmomentum az, amit elmondott Pintér képviselő úr, hogy jelenleg, ha
ez igaz, akkor a Fideszes városvezetés és a cégvezetés között nincsen jól
működő, élő kapcsolat. Én szerintem Pintér képviselő úr helyes, ha eljár,
de hogy ha ez így van, akkor azért polgármester úrnak is lenne mit tennie.
Sajnálom, hogy nincsen itt, nem tudjuk erről őt kérdezni. Viszont, hogyha
tényleg az van, hogy nincsen egy napi,  heti  szintű,  vagy legalább havi
szintű operatív kapcsolat a városvezetés és a Vasmű vezetés között, az
nem egy megengedhető dolog, hiszen a város legnagyobb foglalkozatója
a  Dunaferr.  És  én  nagyon  félek  ettől  az  egész  vitától,  ami  itt  kezd
kialakulni,  ne  legyen,  hiszen  szerintem  a  légszennyezettség  mellett  a
munkahelyek megtartása is nagyon fontos. És amikor a kormány tényleg
milliárdokat  ad  labdarúgó  stadionokra  és  hasonló  dolgokra,  akkor
remélem, hogy majd bizonyos szempontból pár milliárddal be fog szállni a
környezetvédelmi fejlesztésekbe a Vasműben is. És ez a dolog, ez úgy
fog tudni záródni, hogy van munkahely, van bérfejlesztés a Vasműben, és
javul  a  városnak a  levegője.  Szerintem ezt  a  három dolgot  együtt  kell
elérni,  és ehhez olyan politikára van szükség, ami kinyitja a vitákat,  és
gerjeszti  az  indulatokat,  hanem  ahol  minden  politikai  párt  és  minden
megválasztott  politikai  tisztségviselő  ezeket  a  szempontokat  szem előtt
tartva  a  legjobb  tudása  szerint  együttműködik.  Én  ehhez
kompromisszumot és együttműködést kínálok Pintér képviselő úrnak az
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igen szavazatommal, és bízom benne, hogy mindannyian ezt fogjuk tenni.
Köszönöm.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm, képviselő úr. Iván László képviselő úré a szó!

Iván László képviselő:

Tisztelt  Közgyűlés!  Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Hát,  valahogy  olyan
viccesen jön ki,  mindig Szabó képviselő úr után szólok. Nem is akarok
vele  vitatkozni,  de  valahogy  tényleg  így  jön  ki.  Én  úgy  gondolom,  ne
csináljunk ebből  ekkora  politikai  kérdést.  Szerintem Dunaújvárosnak az
egyik legfontosabb kérdése az, hogy az emberek egészségét óvjuk meg.
Ezen nincs is mit vitatkozni, nem is kell  vitatkozni. Én kicsit  úgy látom,
hogy most a közvilágítás témája kicsit így elment, most jön a Vasműnek a
kérdése.  Szerintem,  aki  dunaújvárosi,  én  közel  negyven  éves  vagyok,
most már mondhatom, negyven éve itt élek, szerintem ez mindenkit érint.
Ha  csak  takarítunk  otthon,  vagy  bármi  egyebet  csinálunk,  látszódik.
Nagyon  jól  hangzott  Szabó  képviselő  úr  részéről,  hogy  felajánlja  a
szavazatával, az igen szavazatával a Pintér Tamásnak ezt a lehetőséget,
de én úgy gondolom, hogy amikor megnyerte ön, kedves Pintér Tamás az
országgyűlési képviselő választást egyedüliként, ez egy óriási eredmény.
Akkor ne kelljen nekünk az, hogy felhatalmazzuk önt, hogy eljárjunk ez
ügyben, mert  szerintem nem kell  felhatalmazni önt.  Ön amúgy is olyan
ember, úgy ismertem meg civilként is, de lehet, hogy politikusként is, hogy
ön ezzel pont nem fog foglalkozni, hanem menni fog, és csinálni  fogja.
Gondolom, mindjárt választ fogok erre kapni az ön stílusában, ahogy én
ezt szeretem is, mert ez kihívás. És én úgy gondolom, hogy nemcsak a
médiának  szól,  hanem  beszélgetünk,  és  nem  vitafórumot  nyitunk.
Természetesen az én döntésem az én döntésem, az önök döntése az
önök döntése. Nem vitatkozni kell, hanem cselekedni. Én úgy gondolom
Pintér úr, hogy ezt így fog válaszolni, ugye? Remélem. Köszönöm szépen.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm,  képviselő  úr,  és  akkor  megadom  Pintér  Tamás  parlamenti
képviselő úrnak a szót.

Pintér Tamás országgyűlési képviselő:

Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés!
Rendkívül, mondhatni már humoros is lehetne a két Fideszes képviselő
úrnak a felszólalása, hogyha nem érintene egy komoly témát, csak hogy
így  sajnos  nem  magukat,  hanem  a  hitelességüket  járatják  az  egész
pártjuknak le.  Nagyon sok alkalommal  megfogalmaztam már én is  azt,
hogy a környezetvédelmi probléma itt,  Dunaújvárosban nem pártpolitikai
vitává kell, hogy silányuljon, ahogy itt igyekezett képviselő úr is ezt a maga
stílusában  előadni.  Én  azt  gondolom,  hogy  nyilván,  ahogy  önök  is
elmondták, megbízással élek, amit a választópolgároktól kaptam. Kaptam
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egy  olyan  megbízást  is,  hogy  legyen  valamilyen  megoldás  arra,  hogy
Dunaújvárosnak a légszennyezettségére valamilyen pontot tegyünk. Az,
amilyen eljárást választottak az elmúlt időszakban a városvezetéstől, az,
én  azt  gondolom,  hogy  nem  helyes  út,  hiszen  az,  hogy  a
kormányhivatalnál  valamilyen bejelentéssel  éltek,  nem pedig  megoldási
javaslattal a vasműs cég felé, azt gondolom, hogy ez jellemez egy stílust,
de nem is megoldást ad. Az önök által sérelmezett, illetve Izsák képviselő
úr által  nem is értett  javaslat,  szeretném még egyszer elmondani, arról
szól, csak hogy lassan mondom, hogy ön is hátha megérti, arról szól, hogy
egy hivatalos megbízással, amit a város közgyűlése ad számomra, egy
hivatalos megbízással, még egyszer szeretném, most már nem lebetűzni,
de szeretném elmondani,  hogy azzal  engem felhatalmaznak arra,  hogy
valamilyen megoldást keressünk a vasműs cégvezetéssel. És igaza van a
másik Fideszes képviselő úrnak is, akit nem szeretnék megnevezni, igaza
van  neki  is,  mert  valójában  tényleg  olyan  típusú  ember  vagyok,  aki
utánajár a dolgoknak, és akkor is keresztülviszi azokat a dolgokat, hogyha
még a Fideszes úthenger még meg is próbálja ebben megakadályozni. És
igazuk van, megkerestem már a vasműs cégvezetést is ugyanúgy, mint
ahogy Palkovics László miniszter urat is, aki ahogy mondtam, államtitkár
úrhoz irányított, és ott is azt javasolták, tehát hogy nem is velem fognak
vitatkozni,  hanem  akár  még  államtitkár  úrral,  hogy  egy  hivatalos
megbízással  amennyiben  él  a  város  vezetése,  abban  az  esetben
természetesen ők is javasolják, hogy kerüljön felvétel, kapcsolatfelvétel a
Vasmű menedzsmentje és a város, a választókerület között.  Köszönöm
szépen a szót.

Gombos István alpolgármester:

Köszönjük szépen. Pintér Attila képviselő úré a szó!

Pintér Attila képviselő:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Tisztelt  Közgyűlés!  Hát,  trükkös  ez  az
előterjesztés, nem is kívánom kielemezni. Azonban egy dologban igaza
van Pintér képviselő úrnak, hogy a téma azért túlnyúlik ezen, és azért is
nem is a portörlésről, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy rengeteg
olyan  megbetegedés  van  a  városban,  ami  a  szennyezett  levegőhöz
kapcsolódik.  Tehát  azt  gondolom,  hogy  alapvető  feladat,  hogy  ezt
megoldjuk.  Én  támogatni  fogom  a  képviselői  indítványt,  de  szeretném
jelezni Pintér képviselő úrnak, hogy mivel azt látom, hogy ez itt nem fog
átmenni, hogy azért ez ne szegje a kedvét ebben az ügyben. És én azt
gondolom,  hogy és ebbe Izsák képviselő  úrral  egyet  kell,  hogy értsek,
hogy  önnek  megvan  a  felhatalmazása,  méghozzá  egy  jóval  nagyobb
közösségtől,  mint  aki  most  itt  ül.  Azt  gondolom,  hogy  ön  ennek  a
térségnek  az  országgyűlési  képviselője,  úgyhogy  én  kapacitálom  arra,
hogy  nyugodtan  vegye  föl  a  kapcsolatot  a  Vasművel,  és  egyébként
kapacitálom  erre  a  városvezetést  is,  mert  én  nem  gondolom,  hogyha
polgármester  úr  fölhívja  a  Vasmű  vezérigazgatóját,  akkor  ő  nem  fog
időpontot adni, hogy találkozzanak. Biztos vagyok benne, hogy ez nem így
lesz.  Tehát  én  arra  kérem  a  városvezetést  is,  az  országgyűlési
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képviselőnket is, hogy járjon el ebben az ügyben, mert szerintem nagyon
súlyos ez a probléma. Köszönöm szépen.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm, képviselő úr. Cserni Béla képviselő úré a szó!

Cserni Béla képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Nekem
az  a  véleményem,  hogy  ez  Pintér  Tamás  parlamenti  képviselő,
polgármester,  meg  város  polgármestere,  én  azt  gondolom,  hogy  a
Vasműnek a kérdése az zömmel  légszennyezettségi  szempontból  nem
foglalkoztatási vagy egyéb nézőpontból adódóan viszont városi ügy. Én
azt gondolom, hogy ebben a polgármesternek kell a kapcsolatot felvenni a
Vasmű  vezetésével,  és  neki  kell  ezt  a  megoldást  megtalálni,  mert
különben van neki egy kormánybiztosa is, aki biztos segít neki ebben a
feladatban  a  végén.  Egyébként  meg hát  Pintér  Tamás úr  azt  mondta,
eddig bármelyik Fideszes képviselő megszólította,  hogy neki igaza van.
Hát,  én szeretnék neki  még egy labdát  földobni,  hogy azt  mondhassa,
hogy nekem is igazam van. Nekem az a szent meggyőződésem, ahhoz,
hogy ez a napirend átmenjen, ő politikailag gyenge. Úgyhogy köszönöm.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm. Izsák Máté képviselő úré a szó!

Izsák Máté képviselő:

Köszönöm szépen. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt
Országgyűlési  Képviselő  Úr!  Az  érthetetlen  és  az  értelmezhetetlen  a
magyar nyelvben még mindig két különálló szó, ha gondolja, akkor ennek
az  értelmezésében  segítséget  nyújtok.  A  következő  pedig  az,  hogy  a
Fidesz  helyi  frakciója  és  úgy  gondolom,  hogy  ezt  bármelyik  tagjára  is
érthető,  nem politikai  haszonszerzésre  akarta  ezt  a  témát  feldobni,  és
használni,  hanem  azért,  hogy  megoldást  találjon.  Ezért  vetette  föl  a
múltkori közgyűlés folyamán is a polgármester úr, és már előtte is utalást
tett rá, ha jól emlékszem, a szeptemberi közgyűlésen. Köszönöm szépen.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm. Pintér Tamás parlamenti képviselő úré a szó!

Pintér Tamás országgyűlési képviselő:

Köszönöm szépen,  és  szeretném zárni  én  is  akkor  a  vitát,  és  hogyha
megengedik,  én  nem fogok  reagálni  a  többi  felvetésre.  Nyilván  Cserni
Bélának a kérésének is szeretnék eleget tenni, mert igaza van a képviselő
úrnak,  bár,  hát  nem  abban,  amiben,  nem  abban,  amit  mondott,  hogy
politikailag  gyenge  lennék.  Abban  van  igaza,  hogy  polgármester  úrnak
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már a több éves megbízása alapján, megbízása idején kellett volna már
tennie  a  város  vasműs  légszennyezettsége  ügyében,  és  nagyon  nagy
szégyen  az,  hogy  még  Galambos  Dénes  sem  tett  semmit  az  előző
megbízása során. És nagyon nagy szégyen az, hogy az elmúlt években
nem történt  erre  megoldás.  Én azt  szeretném öntől  kérni,  amennyiben
önök is a támogatásukat ehhez biztosítják, hogy én mindent meg fogok
tenni annak érdekében, hogy hivatalos úton, hivatalos úton…

Gombos István alpolgármester:

Képviselő úr! Bocsánat! Cserni képviselő úr! Kérem! Nem kell egyeztetni.
Jó? Majd kint. Elnézést!

Pintér Tamás országgyűlési képviselő:

…,  ahogy  elmondtam  önöknek  ezt  a  hivatalos  utat,  amelyet  javasolt
államtitkár úr is,  vegyük fel.  Amennyiben ez az önök nem támogatását
fogja majd megkapni, és ezáltal én azt gondolom, hogy hiteltelenedik, és
az,  hogy  valamilyen  lépést  szeretnének  önök  is  sürgetni,  abban  az
esetben én természetesen szeretném jelezni Pintér Attila képviselő úrnak
is,  hogy  továbbiakban  is  megpróbálok  mindent  megtenni  annak
érdekében, hogy ez a probléma megoldódjon. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm,  parlamenti  képviselő  úr.  További  hozzászólás  hiányában  a
napirendről  fogunk  szavazni.  Aki  támogatja,  kérem,  az  igen  gomb
megnyomásával  jelezze!  Én  innen  nem  látom.  Köszönjük.  Parlamenti
képviselő  úr  érvénytelen  a  szavazás.  Újra  szavazunk.  Jó?  A  gép
felkészült? Köszönjük. Tisztelt Képviselő-társak! Akkor rendben.

Akkor szavazunk!

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

Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének     
630/2018. (XI.15.)   határozata  

Barta Endre képviselő indítványának megtárgyalásáról

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése nem támogatta Barta Endre képviselő
azon indítványát,  mely szerint  a közgyűlés Pintér Tamás országgyűlési képviselőt
kérje  fel  tárgyalások  folytatására  a  Dunaferr  Zrt.  vezetésével  a  környezetvédelmi
problémák kezelése érdekében.
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Felelős:  - a határozat közléséért:
       a polgármester
     - a határozat közlésében való közreműködésért:
       a jegyző

Határidő:  azonnal

Gombos István alpolgármester:

Hát, három igen szavazattal érvénytelen a szavazás. 

47.       Javaslat Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme  
tárgyában létrejött Támogatási Szerződés 3. számú módosítására 
Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
                    a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
                    az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
                    a pénzügyi bizottság elnöke
Meghívott: Sági Péter, a DV N Zrt. vezérigazgatója

Gombos István alpolgármester:

Rátérünk  a  következő  napirendi  pontra,  javaslat  Dunaújváros.  Tehát  a
következő  napirend,  javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény
fejlesztésének  2.  üteme  tárgyában  létrejött  Támogatási  Szerződés  3.
számú módosítására. Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom.

Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem, jelezze!

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
631/  2018. (XI.15.) határozata  

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. üteme tárgyában
létrejött Támogatási Szerződés 3. számú módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  86/2018.  (II.15.)  határozata
alapján  a  Dunaújváros  labdarúgó-sportlétesítmény  fejlesztése  tárgyában  a
2017. december 29-én megkötött Támogatási Szerződést Dunaújváros Megyei
Jogú  Város  Önkormányzata  és  a  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztériumkét
alkalommalmódosította. A módosítás alapján a támogatási keretösszeg, mely
ténylegesen  a  fejlesztésre  fordítható  forrás  összege  mindösszesen  bruttó
1.396.512.000,- Ft. A Támogatási Szerződés 2. számú módosítása 2018. 03.
09-én került aláírásra.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata  tájékoztatást  kapott  az
Emberi Erőforrások Minisztériumától, miszerint a Kormány tagjainak feladat- és
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hatásköréről szóló  94/2018.  (V.22.)  Korm.  rendelet  103.  §  (2)  bekezdés  d)
pontja  alapján  a  sportlétesítmény-fejlesztési  feladatok-  köztük  Dunaújváros
labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztésének feladata is – jogutódlással az Emberi
Erőforrások  Minisztériumához  (a  továbbiakban:  EMMI)  kerültek  át.
Tájékoztattak továbbá arról  is,  hogy  a központi  költségvetés címrendjének a
Kormány  tagjainak  feladat-  és  hatásköréről  szóló  kormányrendelettel
összefüggő módosításáról szóló 1272/2018 (VI.15.) Korm. határozat 1. pont a)
alpontja  és  a  3.  pontja  és  1.  számú  melléklete  alapján,  2018.  július  01.
fordulónappal a  Dunaújváros  labdarúgó  sportlétesítmény-fejlesztése  fejezeti
kezelésű előirányzatok  a XVII.  Nemzeti  Fejlesztési  Minisztérium fejezetből  a
XX.  EMMI  fejezetbe  kerültek  át.  Erre  figyelemmel  a  továbbiakban  az
előirányzatok  feletti  szakmai  kezelői  feladatokat  jogutód  Támogatóként  az
EMMI  Sportlétesítmény-fejlesztési  Főosztálya  látja  el,  ezért  szükséges  a
Támogatási Szerződés újabb módosítása.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzata,  mint  Kedvezményezett  a
jelen  határozat  mellékletét  képező  Támogatási  Szerződés  3.  számú
módosításával egyet ért és abban foglaltakat tudomásul veszi.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a
3.  pontban  elfogadott  támogatási  szerződés  módosítás  aláírására  és  ahhoz
szükséges döntések meghozatalára.

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

                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály vezetője
Határidő: - a határozat közlésére: 2018. november 30.

                        - a szerződés aláírására: 2018. december 31.

(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

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

Gombos István alpolgármester:

És  a  következő  napirendi  pont,  javaslat  Dunaújváros  labdarúgó-
sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének megvalósítása érdekében a
DV N Zrt.-vel  megkötött  megbízási  szerződés  2.  számú módosítására.
Hozzászólás hiányában a napirendet lezárom.

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

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
632/2018. (XI.15.) határozata

Dunaújváros labdarúgó-sportlétesítmény fejlesztésének 2. ütemének
megvalósítása érdekében a DV N Zrt.-vel megkötött megbízási szerződés

2. sz. módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  525/2017.
(VII.13.)  határozata  alapján  a Dunaújváros  Labdarúgó  Sportlétesítmény
Nemzeti  Stadionfejlesztési  Program  keretében  történő  fejlesztésének  II.
kapcsolatos  feladatok  végrehajtása  elősegítésére,  tárgyalások  lefolytatására,
szakértői  tevékenységre a DV N Zrt.-t  (Képviseli:  Sági  Péter  vezérigazgató)
bízta meg 2017. július 21-ével. A megbízási szerződés 2017. 08. 01- 2018. 12.
31-ig  időszakra  szólt.  Ezen  feladatokra  a  megbízási  díj  fedezete  a  2018.
március  09-én  az  NFM-el  megkötött  Támogatási  Szerződés  2.  számú
módosításával  (ikt.sz.:  SBF/45-3/2018-NFM_SZERZ)  2018.  12.31-éig
rendelkezésre  áll.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának
Közgyűlése  352/2018.  (VI.21.)  határozata  alapján döntött  a  DV  N  Zrt.  a
megbízási szerződés módosításáról.

2. A DVN Zrt. kezdeményezte a megbízási szerződésének 2. számú módosítását
avégett,  hogy  a  kivitelezési  munkák  időben  befejeződhessenek  felmerült
tervezői  műszaki  vezetői  tevékenység  biztosítva  legyen  mindösszesen
30.000.000,- Ft+Áfa, valamint és a folyamatos feladatellátás is biztosítva legyen
mindösszesen 42.520.200,- Ft+Áfa összegben.  A folyamatos feladatellátásra a
tevékenységet 2018. 12. 01- 2019. 06. 30. között végzi, a tervezői művezetési
feladatokat  pedig  2018.  12.  01.-  2019.  05.  31.-ig  látja  el,  úgy  hogy  ezen
feladatokra a fedezet a Támogatási Szerződés 3. számú módosításával lesz
biztosítva.

3. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Önkormányzatának  Közgyűlése  a  jelen
határozat  mellékletét  képező  Megbízási  Szerződés  2.  számú  módosításban
foglaltakat  megértette,  elfogadja  és  felhatalmazza  a  polgármestert  a
dokumentum aláírására és ahhoz szükséges döntések meghozatalára.

Felelős:   - a határozat végrehajtásáért:
                  a polgármester                 
                - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                  a főépítészi, építésügyi és környezetvédelmi osztály osztályvezetője 
Határidő: - a 3. pont szerinti szerződés-módosítás megkötésére:

                       2018. december 15-ig
         - a határozat közlésére:

                           2018. november 30-ig
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(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)

Gombos István alpolgármester:

És nagy tisztelettel arra kérem képviselő-társakat, ha nem vagyunk meg
nyolcan, kénytelen vagyok szünetet elrendelni.  Most kell  szünet? Utána
rendelek  el  szünetet,  amikor  a  technika  kivonul.  Nagy  tisztelettel  arra
kérem  a  képviselő-társakat,  hogy  nyolcan  legalább  tartózkodjunk  a
közgyűlési  teremben.  Jelenleg  ez  rendelkezésre  áll,  ezért  Cserni  Béla.
Ügyrendi? 

Cserni Béla képviselő:

Tisztelt  Alpolgármester  Úr!  Most  az  interpellációnak  nem  minősülő
kérdéseknek van itt az ideje meg helye. Nem is értem, hogy miért küldené
ki a kamerát addig, amíg az nem zajlott le.

Gombos István alpolgármester:

Hűha,  ez  egy  kicsit  bonyolult,  kedves  képviselő  úr.  Én  pontosan  erről
beszéltem,  hogy  jelenleg  rendelkezésre  álló  adatok  alapján  teljesen
világos,  hogy  meg  tudjuk  kezdeni  a  munkát.  Tehát  Lőrinczi  Konrád
képviselő urat szólítom.

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Most egy, de annál fontosabb témát
szeretnék felhozni, amely a körzetemet is érinti. Részben alpolgármester
úr, a tiédet is, a kórház környéki parkolás témája az, amit felhoznék. Van
egy facebookon egy lakossági  fórumom, ahol  ismételten felmerült  az a
kérdés,  hogy  a  kórház  mögötti  területen,  gyakorlatilag  füves  területen
parkolnak már az autók.  Ez arra az anomáliára mutat  gyakorlatilag rá,
hogy a kórház környékén valóban nagyon nehéz parkolni, és nyilván az
emberek igyekeznek valamilyen megoldást találni, de nyilván ez a lehető
legrosszabb  megoldás,  hogy  közben  a  zöld  felületet  tönkre  teszik.  Ez
ügyben  az  lenne  a  javaslatom,  én  már  a  körzetemmel  kapcsolatban
elkezdtem egy egyeztetést a kórházzal, már régóta egyeztetünk, hogy hol
lehetne  a  kórház  környékén  új  parkolókat  létrehozni.  És  amennyire
tudtam,  és  lehetőségem  volt  pl.  a  városfejlesztési  pályázatnál  is
javasoltam új parkolók létrehozását többek között a Korányi utca 11-nél
több  mint  húsz  parkoló,  új  parkoló  jött  létre,  és  még  ezek  figyelembe
vételével  is  kevésnek bizonyult,  és  így  alakult  ki  a  mostani  helyzet.  A
javaslatom a következő lenne: tartottam egy bejárást a kórház műszaki
vezetőjével,  amelyben  bejártuk  a  kórház  környékén  a  lehetőségeket,
megnéztük, hogy hol lehetne esetleg új  parkolót  kialakítani.  Az lenne a
javaslatom, hogy tegyünk egy hivatalos bejárást, amelyben a hivatallal, a
kórházzal együttesen megvizsgáljuk azt, hogy hol lehetne képviselő úrral,
alpolgármester úrral is gondolnám felvenni a kapcsolatot, és nézzük meg
együttesen, hogy mik azok a lehetőségek, amivel a kórház környékén ezt,
én  azt  gondolom,  hogy  ez  városi  stratégiai  kérdés,  egy  kórháznak  a
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parkolása és kórház környéki parkolás megoldása. Nézzük meg, hogy hol
tudunk  parkolóhelyet  kialakítani,  plusz  még  ami  ehhez  kapcsolódik,
ugyebár  ismert  az,  hogy a kórház mögött  van egy megsüllyedt  terület,
amely  ugyancsak kapcsolódik  ahhoz,  hogy ha ott  bárhol  is  új  parkolót
akarunk létrehozni, akkor nyilván ezeknek a megsüllyedt területeknek is a
helyreállítását  meg  kell  tenni.  Többek  között  olyan  módon  lehetne
parkolókat  kialakítani,  hogy  a  kórház  kerítését  azon  a  része,  ahol
egyébként  nem használják azt  a területet,  beljebb lehetne helyezni,  és
három méterrel beljebb helyezve új parkolókat tudunk kialakítani. Én azt
gondolom,  hogy  ez  egy  jelzés,  amit  most  látunk,  hogy  zöld  területre
parkolnak,  és  emiatt  úgy  gondolom,  valamilyen  szintű  tervezést,
egyeztetést el kell indítanunk. Aztán, hogy a forrásokat, mert nyilván ez
egy nagyobb forrást igényel ennek a megvalósítása, hogy a forrást mikor
tudjuk  hozzátenni,  az  egy  másik  kérdés.  De  jussunk  el  odáig,  hogy
felmérjük a helyzetet, nézzük meg, hogy mi az, ami megvalósítható, és
vizsgáljuk  meg  azt,  hogy  hány  parkoló  hozható  létre  időszabályosan.
Aztán egy másik kérdés, hogy ez mennyibe fog kerülni. Ezt meg hosszú
távon be tudjuk tervezni akár ütemezve is ezeket a beruházásokat. Erre
lenne egy kérésem alpolgármester úrtól,  a hivataltól,  illetve a kórháztól,
vizsgáljuk meg a helyzetet. Köszönöm szépen.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő Úr! Én azt gondolom, nekem is van
erre  véleményem,  javaslatom,  de  természetesen  nem  rabolva  mások
idejét, ezt mi meg fogjuk beszélni a városüzemeltetési osztályvezető úrral
együtt.  Tehát én is azt a fajta törekvést, amit ön jónak lát, maximálisan
támogatom. Cserni Béla képviselő úré a szó!

Cserni Béla képviselő:

Köszönöm a szót. Tisztelt Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ugye itt
a temető kapcsán már a levelekről más esett szó. Én a városrészemmel,
ugye  a  Rómain  szeretném  kérni,  ne  csak  a  belvárosban,  hanem
ütemezetten,  hogy  minden  városrészben  haladnak  kifele,  ott  is
előszeretettel minél előbb, hogyha lehetne, szedjék össze a leveleket, a
lombot, merthogy térdig lehet járni bizonyos helyeken az avarban. Illetőleg
a lakosság sok helyen ezt megelégelve ugye zsákokba összegyűjti saját
maga is a leveleket, és ezt is, hogyha lehetne, akkor a DVG-t megkérném,
hogy  szállítsák  majd  őket.  Egyébként  a  DVG-nek  van  egy  komoly
köszönöm  abban,  hogy  azokat  a  padokat,  amik  tavasszalra
megegyeztünk, azokat legalább őszre ki tudták tenni, úgyhogy köszönik
szépen  a  lakók,  és  mindenki  jó  szájízzel  vette  ezeket  az  eszközöket
használatba,  mind a szemeteseket,  mind a padokat,  asztalokat,  köztéri
asztalokat,  gondolom.  A  másik  a  szelektív  hulladékgyűjtő  sziget,  az  a
kettő, ami a Rudas háta mögött van, illetőleg a Fáy utca 6. mellett van,
megint  tele  van illegális  szeméttel,  illetőleg  még egy  helyszínt  jelölnék
meg  ehhez,  a  Martinovics  utca  35.  melletti  kukatárolónál  is.  Többször
szóltam érte,  de még mindig ott  van egy fotel  meg egy néhány egyéb
illegális hulladék, hogy ezeket, hogyha lehet, kérném szépen, szállítsák el.
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Illetőleg  ma volt,  a  közgyűléssel  egy  időben  kezdődött  a  munkaterület
átadása öt olyan ügyben, amit még a DVG megígért, hogy az idei évben el
fog készülni. Ebből az egyik nálam van, a Fáy utca mellett  egy vegyes
burkolatú  járdát  fognak térkövessé tenni.  Én megkérném osztályvezető
urat, hogy arra nagyon figyeljenek oda, mert nem fogom engedni, hogy a
végén, hogyha esik az eső, pocsolya legyen, vagy megálljon a víz. Hogy a
járdaszakasz, ami elkészül,  az egy olyan elvezetési szögben készüljön,
vízelvezetési  szögben  készüljön,  hogy  a  járda  végén  lévő  csatornába
menjen a víz. És nem fog érdekelni semmilyen kifogás, mert ugye volt egy
DVG-s egyszer volt, hol nem volt ágazatvezető, aki elmondta, hogy jól van
az úgy,  hogy  a  Mestercukrászda meg a  Római  körút  8.  közötti  átkelő
szakasz, ami egyébként nem más, mint a Váci utcai parkoló út, teljesen
rendjén van az, hogy nem a csatorna felé folyik a víz, hanem egy nagy
pocsolya  van  a  két  járdaszakasz  között.  És  hát  majdnem,  hogy  csak
nekem volt kellemetlen, hogy szólni mertem azért, mert a lakók állandóan
avval nyaggatnak, hogy ott nem lehet átkelni. És hát ő meg közölte, hogy
az volt a feladata a DVG-nek, hogy ne legyen kátyú az úton. Tehát azt
senki  nem  mondta,  hogy  a  víz,  az  ott  ne  álljon  meg.  És  ez  egy
ágazatvezető lehetett a DVG-nél évekig. Már hála Istennek helyette egy
tehetséges fiatalember  dolgozik  a  helyén.  És bízom benne,  hogy az a
tehetséges fiatalember fogja felügyelni majd ezt az új járdát, és hogy a
csatorna felé folyjon a víz. Úgyhogy én ezt tudnám mondani. Mindjárt, egy
pillanat, szemüveggel megnézem, van-e még, amit felírtam. Ja, igen, ugye
én  eléggé  kellemetlen  helyen  vagyok  így  képviselő,  hiszen  nekem  a
Római körút, mint főforgalmi útvonal, és annak a két oldala ugye parkolási
szempontból  eléggé  lesújtó  képet  mutat.  Tehát  egyszerűen  nincsen
szabad  parkolóhely  négy-öt  óra  magasságában,  tényleg  azt  lehet
mondani, szó szerint öldöklés folyik egy-egy parkolóhelyért. És hát ezen
az útszakaszon viszont mint a nem tudom, a kerek erdőnek a felét úgy
lefoglalták mindenféle  ilyen „P” betűs táblák,  ilyen mozgássérült  táblák,
amivel  nekem  az  égvilágon  semmi  bajom  nincsen.  De  abban,  mint
képviselőnek, hogy nekem nincs lehetőségem beleszólni, hogy az út bal
vagy  jobb  oldalán  legyen  ez  a  tábla  elhelyezve,  mert  nem  tudom
megérteni,  hogy  miért  kell  a  páros  oldalon  lenni  egy  táblaerdőnek,
miközben valaki, akinek ez az igénylő, helyszínigénylő kártyája megvan,
az mondjuk, a páratlan oldalon lakik. És egy tizenegy, tizenkét kocsit a
befogadni képes parkolót nyolc-kilenc ilyen tábla el van helyezve, és ez
nekem nem tetszik. Én magamat fogom megérteni, nem a hivatalt, meg
nem az igénylőket. De mondjuk, én magamat kedvelem elég jól. Úgyhogy
a  másik  dolog,  hogyha  ez  a  nyilvántartás  megvan,  abban  az  esetben
kívánnék  egy  bejárást  kezdeményezni,  és  Debreczeni  Tamást,  aki
számomra  egy  nagyra  becsült  kollega  a  városüzemeltetésen  belül,  le
szeretném egyeztetni, hogy a DVG majd melyik táblát hova helyezze át,
azért mert én úgy szeretném, mert én vagyok a képviselő. Az ott az én
szemétdombom. Jó? Tehát majd én hadd mondjam már meg, hogy melyik
tábla hol legyen. Nem a lakó fogja eldönteni, hogy melyik tábla hol legyen,
mert neki az a kénye-kedve. Hanem ott kell, hogy legyen a tábla, hogy
homogénen el legyenek osztva ezek a parkolóhelyek. Ne egymás mellett
öt  vagy  hat  legyen.  Én  meg  hallgatom  évek  alatt  a  lakóktól,  a
szomszédoktól,  hogy már ki  halt  meg közülük, kivel  mi  történt,  meg az
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elköltözött, elment, és nekem meg igenis az a kötelezettségem és dolgom,
hogy  én  beszedessek  ilyen  meg  olyan  táblát.  Én  nem  erre  lettem
felhatalmazva, hogy táblákat szedessek be, de mivel ilyen nagy a nyomás,
meg szeretném tudni, hogy hogy van ezekkel a táblákkal a szituáció, hogy
van ezekkel  a  helyzet.  Tehát  amire  én eljutok  odáig,  hogy Debreczeni
Tamással  a bejárást megtettük,  biztos, hogy a táblák ott  lesznek, hogy
senkinek  nem  lehet  majd  rám  panasza.  Mert  az  a  baj,  hogy  olyanért
panaszkodnak  nekem,  meg  olyanért  vagyok  én  hibás,  amiért  én  nem
érzem magam felelősnek. Úgyhogy most az egyszer majd áthangolom a
táblákat a helyszínen. Olyat fogok megint csinálni, ami szerintem nem az
én  dolgom.  De  ha  elvárják  tőlem,  akkor,  mint  a  csótányos  lakásból  a
szemétkihordást, és az a végén csak az én dolgom lett, meg az ÁNTSZ-é,
ezt  is  meg  fogom  csinálni.  Mert  az  a  lényeg,  hogy  a  végén
megválasszanak. És higgye el, hogy meg fognak választani. A másik, még
egy dolgot felejtettem el elmondani, hogy kellesz nekem. Köszönöm.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm. Nagy Zoltánné képviselő asszonyé a szó!

Nagy Zoltánné képviselő:

Köszönöm  a  szót.  Alpolgármester  Úr!  Egy  nagyon  nagy  problémával
jöttem ide. Kb. három hónappal ezelőtt a DVCSH munkaterületet nyitott a
Bocskai utca 7/A lépcsőház előtt. Ez kb. három hónapja nyitva van ez a
körzetemben, és folyamatosan a fogadóórámra, keresnek meg email-ben,
és nagyon durva hangú email-eket kapok, hogy mit csinál a DVCSH. Én
már  szóltam  a  Bélának,  meg  szóltam  már,  próbálok  mindenhonnan
segítséget kérni, a gödör még mindig ott van. A lakóktól nagyon-nagyon
durva hangú megnyilvánulásokat kaptam, úgyhogy nagyon szépen kérem
innen a DVCSH-t,  hogy valamit  csináljon azzal  a gödörrel,  mert  három
hónap, az már sok, hogy azt betemessék. Nem tudom, hogy mi lehet az
oka, hogy nem képesek arra, hogy ezt a munkát befejezzék. Köszönöm
szépen. 

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm, képviselő asszony. Teljesen jogos a felháborodása, illetve a
lakók felháborodása. Hingyi László képviselő úré a szó!

Hingyi László képviselő:

Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Hát, én a végére
szeretnék egy örömteli hírt is mondani, hogy jó legyen ennek a napnak a
vége.  Tegnap  Sztankovics  László  képviselő-társammal  és  a
városüzemeltetési  osztállyal,  illetve  a  Hankook  Tire-nek  a  jó
közreműködésével a Béke városrészben átadtuk az új közlekedési parkot,
amit  nagyon  is  köszönök  a  kivitelezőknek,  a  városvezetésnek,  hogy
segítették  ennek  a  gyors  eljárását,  hogy  mihamarabb  kész  legyen.  És
nagy örömmel tegnap a kisgyerekek kijöttek, bicikliztek, élvezték a dolgot.
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Én úgy érzem, hogy ez a végére egy jó csattanó, és nagyon köszönöm
szépen, és csak bíztatom a többi nagyvállalatot is, hogy ők is próbáljanak
beszállni a város életébe ilyen kezdeményező cselekedetekkel. Köszönöm
szépen.

Gombos István alpolgármester:

Köszönöm  szépen.  Hát,  néhány  gondolatot  én  magam  is  hadd
fogalmazzak meg. Megígérem, nem leszek olyan hosszú, mint a múltkor.
Ténylegesen köszönöm Markóth Béla osztályvezető úrnak ezt a levelét,
amit tájékoztatásul elküldött nekem. Én mindig a személyes kapcsolatok,
beszélgetések híve vagyok. Most is azt teszem majd, a jövő hét folyamán
személyesen  fogom megkeresni,  sőt,  felkértem őt,  hogy  menjünk  ki  a
területre egy sajtótájékoztató erejéig, hisz úgy látszik, hogy örömteli hírek
vannak, ahogy Hingyi képviselő úr fogalmazott. Ha az időjárás kegyes, és
velünk  van,  akkor  néhány  munka  a  korábban  felsoroltakból
megvalósulhat. Osztályvezető urat kértem a padok, a kézi szemetesek és
a  virágtartók  kérdésében,  de  ebben  is  partnerre  találtam.  Tehát
egyeztetés alapján, és itt értem a lakók egyeztetése alapján is, eldöntjük,
hogy hova kerüljenek ezek az egységek, illetve ezek a funkcióval ellátott
tárgyak. Tegnapi napon hívtak, és teljesen jogos, kimentem a helyszínre,
megnéztem,  gyönyörűen  rendbe  hozták  az  Aratók  szobor  környékét,
aminek  tényleg  mindannyian  örülünk,  csak  egy  dolgot  elfelejtettek.  A
környezete teljesen lepusztult állapotba került. Ha a Duna felé megyünk,
és jobbra és balra, valaki szemügyre veszi, láthatja, hogy a korábbi pázsit
vagy park, az teljesen tönkrement, gépkocsi nyomok, ráadásul ott vannak
az  el  nem  szállított  törmelékek.  Tehát,  ami  eddig  nagyon  szép  volt,
nagyon jó volt, azt egy kicsit úgy lelombozza ez a mellette lévő, jobbra-
balra lévő környezet. Tehát ennek a lehető legsürgősebb rehabilitációját
próbáljuk  meg  valamilyen  szinten  megoldani.  Közben  Lőrinczi  Konrád
képviselő úr még jelentkezett. Megadom a szót, és kérem, hogyha esetleg
valakinek van még észrevétele,  az most jelezze. Lőrinczi Konrád úré a
szó!

Lőrinczi Konrád képviselő:

Köszönöm a szót. Alpolgármester Úr! Egyetértek, tehát amit ön fölvetett az
Aratók szobor környékével. A helyzet az, hogy mivel ez pályázati forrásból
valósul meg, meggyőződésem, hogy a pályázatban úgy szerepel, hogy az
eredeti  állapot  helyreállítása.  És  abban  az,  amit  ön  mondott,  én  azt
gondolom, hogy az maximálisan úgy kell, megvalósuljon, hogy azt, ahol a
teherautók,  akármi  összejárták,  azt  a  területet  helyre  kell  állítaniuk.
Beleértve, és gondolok én a többi területre is, ahol egy másik pályázat
kapcsán ugyanennek a helyreállításnak meg kell történnie a Felső Duna-
parti  területen,  a  sétányon,  amit  én  is  korábban  kértem.  Úgyhogy
maximálisan egyetértek önnel. Köszönöm.

Gombos István alpolgármester:
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Köszönöm,  képviselő  úr.  Egyéb  észrevétel,  további  hozzászólás
hiányában a nyílt ülést berekesztem. Öt perc szünetet rendelek el. Kérem,
két napirend van, lehetőleg tartsuk be ezt az öt perc szünetet. Köszönöm
szépen.

K.m.f.

      Cserna Gábor             dr. Sürü Renáta
               polgármester                 jegyző

                  


	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	571/2018. (XI.15.) határozata
	a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadta a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
	Intézmény
	nyersanyagköltség
	Ft/nap/adag
	Rezsi
	Ft/nap/adag
	Ft/nap/adag

	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	574/2018. (XI.15.) határozata
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
	- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Felelős: - a határozat végrehajtásáért:

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
	630/2018. (XI.15.) határozata
	Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének

	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)
	(A határozat melléklete a jegyzőkönyv melléklete.)


